Lukas 22:39-62
Ze gingen naar Getsemane. De discipelen moesten bidden dat ze niet in verzoeking kwamen. Jezus zelf ging iets
verderop bidden: ‘Vader, als u wilt, neem deze beker van mij weg maar laat niet mijn wil maar uw wil geschieden.’
Er kwam een engel om hem kracht te geven. Hij werd dodelijk beangst en ging heviger bidden. Het zweet werd als
bloeddruppels.
Toen hij bij de discipelen kwam sliepen ze van droefheid. ‘Sta op en bidt dat je niet in verzoeking komt.’
Er kwam een groep mensen aan. Judas liep vooruit en kuste Jezus. De discipelen vroegen of ze het zwaard moesten
pakken. En een sloeg het oor van de knecht van de hogepriester af. Jezus zei dat ze het hierbij moesten laten en Hij
genas het oor.
Jezus zei: ‘met zwaarden en stokken zijn jullie gekomen als tegen een rover. Terwijl ik elke dag in de tempel zat en
daar hebben jullie me niet gegrepen. Maar dit is uw uur en de macht van de duisternis.’
Jezus werd gevangen genomen en naar het huis van de hogepriester gebracht. Petrus volgde op een afstand en ging
tussen het personeel zitten. Tot drie keer toe werd hij herkend en ontkende Petrus dat hij Jezus kende. Toen kraaide
een haan en Jezus keek Petrus aan. Hij herinnerde dat Jezus dit voorspeld had en Petrus weende bitter.
Jezus werd bespot, geslagen en geschopt. Toen het dag werd, kwam Jezus voor de Raad: ‘Indien gij de Christus zijt
zeg het ons dan.’ Jezus: ‘Al zei ik het, u zou het toch niet geloven. En al zou ik vragen, u zou niet antwoorden. Van
nu aan zal de Zoon des mensen gezeten zijn aan de rechterhand van God.’ De rest: ‘Bent u de Zoon van God’ Jezus:
‘U zegt zelf dat ik het ben.’ Toen vonden ze dat ze geen getuigenis meer nodig hadden.
Interpretatie
Jezus zegt twee keer dat de discipelen moeten bidden niet in verzoeking te komen. Blijkbaar is dat belangrijk. Er gaat
verzoeking komen. Jezus wordt ook verzocht om alles niet te doen. Hij wil echt niet. Maar toch doet hij de wil van de
Vader. Hij stond doodsangsten uit. Hij wist wat er gebeuren ging. Waarom een engel? Waarom God niet direct?
De vader ging hem verlaten. Daarom werd Hij doodsbang. De discipelen slapen. Ze zien de ernst van de situatie, het
belang om te bidden nog niet.
Ze komen om Jezus te arresteren. Jezus had het al eerder over zwaarden gehad. Logisch dus dat er een het zwaard
grijpt. Jezus geneest het weer en vindt het zo genoeg. Hij keurt het niet af. Waarom hebben ze Jezus niet eerder, in de
tempel gegrepen? Omdat dit hun uur, het uur van de duisternis is. God laat het nu toe.
Jezus wordt afgevoerd en Petrus komt toch in verzoeking en hij zegt Jezus niet te kennen.
Voor de raad zegt Jezus niet veel. Het heeft toch geen zin. Ze vragen het niet om dingen te weten maar om hem uit te
lokken.
Voor iedereen is er heftige verleiding. Jezus staat ultieme angsten uit maar geeft toch niet toe. De wil van de vader
mag gebeuren. De discipelen moeten bidden dat ze niet in verzoeking komen. Dat doen ze niet en vervolgens komen
ze in verzoeking. Ze vluchten en Petrus verloochent Jezus.
Toepassing
Bidt dat je niet in verzoeking komt. Je kan van tevoren nog zo hard denken dat gebeurt me niet. Maar als je niet bidt
gebeurt het toch.
Doelen
Ze moeten weten:
• Verzoeking dus bidden
• Jezus weerstond de ultieme verzoeking. Hij kan ons helpen
• Je kan wel denken dat je niet in verzoeking komt, je komt het toch
• Het stuk begrijpen
Doen:
Bidden om niet in verleiding te komen
Jeremia 31:31-34
Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw
verbond luiten zal. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam,
om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer over hen ben, luidt het
woord des Heren. Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des
Heren: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen
Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de Here:
want zijn allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen , luidt het woord des Heren, want Ik zal
hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.

Vragen:
Lees het stuk door
Waarom stuurt God een engel en gaat het niet direct?
Snap je de rest?
Wat moeten de discipelen doen en waarom?
Zijn ze niet in verzoeking gekomen? Hebben ze gebeden? Conclusie?
Geldt die verzoeking ook voor Jezus? Is Hij een held?
Had Petrus gedacht in verzoeking te komen?
Het gebeurt toch?
Kan het jou ook gebeuren? Heb je het eens meegemaakt?
Wat zou je in zo’n geval moeten doen?

