
Neem de beker 
 
De straat nu was verlaten 
bij ‘t klimmen van de maan. 
Een groep van bange volgers, 
achter Jezus aan. 
Hij knielde aan de tafel 
en deelde brood en wijn, 
Hij nodigde hen zachtjes: 
“Kom en eet met Mij.” 
 
De tijd vordert langzaam, 
de spanning werd steeds meer. 
Beloften uitgesproken, 
vol liefde voor de Heer. 
De nacht werd langzaam donker, 
Jezus boog Zijn hoofd, 
Hij vouwde stil Zijn handen 
en Hij gaf wat was beloofd.  
 
Neem de beker, broeders, 
neem de beker aan. 
‘t Verbond van Gods genade 
bied ik jullie aan. 
Zo deel je in het offer dat de Vader brengt in 
Mij. 
Neem de beker, broeders, 
neem en drink de wijn. 
 
De hof is stil verlaten, 
de avondwind is koud. 
Een groep van bange volgers 
die van Jezus houdt. 
Maar eenzaam in de stilte 
knielt Jezus in die nacht, 
beloften zijn vergeten, 
niemand houdt de wacht. 
 
De tijd vordert langzaam, 
de wake is nog lang. 
De geest is wel gewillig  
maar het vlees is moe en bang. 
Het donker is nu duister, 
Jezus roept naar God, 
Zijn handen in gebed omhoog, 
Hij worstelt met Zijn lot. 
 
 
 
 
 

 
 
Neem de beker, Vader, 
neem de beker weg. 
Ik weet dat wat onmog'lijk is toch mog’lijk is 
voor U. 
Mijn ziel is diepbedroefd in Mij 
door wat er komen gaat. 
Neem de beker, Vader, 
‘t is nog niet te laat. 
 
Abba Vader, Ik kniel in deze macht. 
Abba Vader, Uw wil wordt volbracht! 
Want Ik drink de beker, Vader, 
Ik neem de beker aan. 
En ik volbreng het werk waarvoor U Mij hebt 
laten gaan. 
Want Uw wil zal geschieden 
in hemel en op aard’. 
Geef mij de beker, Vader, 
geef de beker Vader. 
Opdat Uw wil geschiede, 
Amen! 
 
Kniel je mee bij het kruis van Golgotha? 
Kniel je mee bij het kruis van Golgotha? 
Dan kun je nu alleen maar stil zijn, stil zijn, stil 
zijn… 
Kniel je mee bij het kruis van Golgotha? 
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