
Tata Ibadah Usbu sengsara V.  21 maret 2021    
                                                                                               
1.BNG no. 391 : 1.  Didjalanku diiringi oleh Jesus Tuhanku. Apakah jang kurang lagi,  
                       Djika Dia Panduku. Diberi damai sorgawi asal imanku teguh  
                        Suka duka dipakainja, untuk kebaikanku, (2x)     
                                   
                                         Lilin dinjalakan/ kaars wordt aangestoken     
  
02. Umat memudji-mudji Allah : Gemeente looft en prijst God /de Heer  
  
Kepada Tuhan kami berseru; berkatilah ibadah minggu sengsara ini dalam nama Allah Bapa pentjipta langit dan 
bumi. Kasih karuniaNja menjertai djemaat. Wij roepen de Heer aan; zegen deze 5e lijdenszondagsdienst in de 
naam van God de Vader, de Schepper van hemel en aarde. Zijn liefdevolle genade is met u, gemeente.  
               
Amin, ja Amin.         Amen, ja Amen               duduk/ gaat u zitten.  
  
Nas pembukaan / Openingstekst  
  
BNG no. 92 : 1.  Aku ini bertanggungan, diperhambat amat kras, tagal itu aku datang,   
                    kesalibmu Pelepas.Tidak jang seperti Jesus, orang lain pun fana.   
                     Hendaklah peluk salibNja, bertelut di Djoldjuta. Peluk, peluk, salib Al-Meseh 
 
03. Umat berdoa mengaku dosa : Darah Kemenangan/ Zonde belijden; bidden door gemeente: Het   
    overwonnen bloed. ............Umat berdoa untuk membatja dan mendengar firman/ Gemeente bidden. 
voor lezen en luister naar Gods Woord.  
 
Pembatjaan Alkitab / Bijbellezing ….  
                                       Hosiana,   hosiana    Hosiana.  
Chotbah  / Preek of overdenking  
  
Usbu sengsara V 21 maret 2021.  Johannes 12 : 20 - 30. 
 
Menghadapi saat-saat genting, gawat dan menjakitkan, bahkan saat-saat jang membuat kita 
ketakutan dan tidak kuat tahan, tidak djarang kita mengeluh, protes, ataupun berteriak tidak 
tahu apa lagi jang harus dilakukan. Kita dapat mendjadi hantjur, tapi kita djuga dapat 
mendjadi lebih bertahan, tergantung bagaimana sikap kita selandjutnja. Johannes mau 
memberikan kepada kita suatu sikap, bagaimana kita dapat berbuat. Ajat 27 mendjadi tema 
khotbah pada Usbu sengsara ke V ini. 
 
Tegen over spannende, ernstige en pijnlijke tijden, ja zelfs tijden en periodes waarin wij ons 
bang maken en het niet meer in de hand kan houden, het is niet zeldzaam dat wij soms klagen, 
protesteren, of uitschreeuwt dat wij het niet meer ziet zitten, om het gene te doen dat 
uitgevoerd moest worden. Het kan tot onze vernietiging leiden, maar daar tegen over kan het 
tevens ook leiden tot meer volharding, dit is natuurlijk afhankelijk hoe wij ons in de toekomst 
en verdere voorzetting doen ontwikkelen. 
Vers 27 is genomen als thema voor deze dienst van deze5e lijdensweek en die luidde als volgt. 
 
Johannes berkata-kata tentang saat Jesus telah tiba, jaitu saat untuk Jesus dimuliakan dikaju 
salib, saat untuk Jesus dibunuh dan dihinakan. Itulah saatnja kemuliaan Jesus. Meskipun saat 
itu sudah dirasakan lama dan dinantikan terdjadinja, maka itulah resiko dari Tuhan Jesus 
dalam melakukan kehendak Allah BapaNja. Waktu Jesus telah tiba dimana kenjataannja, 
kemanusiaan Jesus berontak kepada Bapa; selamatkan Aku dari saat ini Bapa, kata Jesus. 
Biar begitu hati nurani Jesus tetap menjatu dengan Allah BapaNja sedjak semula sehingga 
Jesus tidak menolak, malah Jesus membiarkan saat itu berlaku dan datang. Sebab untuk itulah 
Aku datang kedalam dunia, kata Jesus. Pergulatan batin Jesus akhirnja memenangkan 
kehendak BapaNja, jaitu Jesus akan menanggung semua resiko salib itu. Jesus akan 
menanggung semua resiko dan taat kepada BapaNja. 
 



Johannes spraak over het tijdstip waarin Jezus alreeds gearriveerd was, namelijk het moment 
waarin zij Jezus verheerlijken om Hem daarna te kruisigen, ook het moment om Jezus te 
doden en te beledigen. Dit is het tijdstip om Jezus te verheerlijken. Hoewel die tijdstip allang 
voelbaar was en in afwachting is van wat er komen zal gebeuren, dan zal dat het risico zijn 
van Here Jezus bij het uitvoeren van zijn Vaders wil.  
Toen Jezus gearriveerd was, vroeg hij zich of waar zijn feiten gebleven waren, Jezus vroeg 
om duidelijkheid. De mens Jezus kwam in verzet tegen zijn Vader; “ Verlos mij uit deze ure”, 
zei Jezus. Ondanks dat had Jezus in zijn innerlijke diepe gevoel toch een zwakte voor zijn 
Vader Sedert het begin waardoor Jezus zijn Vader niet afwees, maar zelfs dat tijdstip op Hem 
het afkomen. Wan omwille van dat ben Ik op deze wereld gekomen, zei Jezus. De worsteling 
die Jezus moreel, psychisch en innerlijk aanging heeft ertoe geleidt dat Jezus tot slot de wens 
van zijn Vader overwon, namelijk Jezus was bereidt om alle risico ’s van de kruisiging te 
dragen. Jezus was bereidt om “ zijn Vader”te gehoorzamen en alle risico ’s te dragen. 
 
Wanneer wij echt tegenover de ware tijdstippen staan die ons bedreigen en tegenwerken, dan 
kan vast en zeker een gevoel van onvrede ontstaan in ons leven, ter verduidelijking “een 
innerlijke strijdgewoel in ons diepe gevoel. 
Tegenstrijdige gevoelens kunnen ons parten spelen tussen weggaan of vermijden van die 
situatie en/of die situatie met de tanden op elkaar tegemoet treden met alle gevolgen van dien. 
Uit vele ervaringen is gebleken dat wanneer men een zware problematiek uit de weg gaat, dan 
lost men die problematiek niet op, maar stelt men het juist uit. En terwijl men die 
problematiek tegemoet treedt of juist aangaan, ook al is het nog zo moeilijk, zal soms het 
denken doen verharden, voelt men zich energiekeer, vermogen en energie nemen toe, en 
dikwijls wordt die problematiek dan ook opgelost. 
En mocht er straks nog een kwestie opgelost dienen te worden, dan geeft het ons juist meer 
houvast, om een probleem dat nog groter en moeilijker is om op te lossen. 
Stel gemeente dat wij als het ware gesmeed worden van de ene problematiek naar het andere 
problematiek. Natuurlijk, om zulke kwesties aan te gaan, is het noodzaak dat wij moet tonen 
en vastberadenheid uitstraal. Hier op gemeente, treken wij lering uit Jezus les. Hier uit kregen 
wij de gelegenheid om te putten uit Jezus kracht. Want Hij is natuurlijk gekomen om ons te 
vergezellen bij het dragen van onze eigen levens/bestaan -s kruis. Ofschoon Jezus niet alleen 
onze lasten vermindert wil Jezus toch samen met ons lopen om onze kruis te helpen dragen, 
waardoor dat zware last dat ook samen gevoeld werd, op die manier evenwichtiger en lichter 
werd, omdat het samen gedragen wordt door Jezus of met Jezus.  
Gemeente in Jezus Christus, laten wij samen met al onze lasten tot Hem komen, laten al onze 
emoties en gevoelens bij Hem leggen. Want Hij, Jezus zei de : Komt  tot Mij u allen die een 
zware last mee draagt, ik zal u rust geven.   
 
Menghadapi saat-saat jang sungguh menantang dan mengantjam hidup kita, jang pasti bisa 
terdjadi perang batin dalam diri kita. Perang batin antara pergi / menghindar dari situasi itu 
atau menghadapi situasi itu dengan gigih/berani dan segala resikonja. Menurut banjak 
pengalaman, menghindari persoalan jang berat, tidaklah memetjahkan persoalan, tapi hanjalah 
menunda persoalan itu. Sedangkan menghadapi persoalan sekalipun berat meskipun kadang 
harus memeras pikiran, hati, tenaga dan energi, kerap kali memetjahkan persoalan itu. Dan 
lagi pemetjahan masaalah akan membuat kita lebih bertahan bila ada persoalan jang lebih 
besar lagi nanti. Seakan kita ditempa dari persoalan jang satu kepada persoalan jang lain. 
Tentu untuk menghadapi persoalan jang berat jang mentjekam seperti itu, diperlukan 
keberanian dan ketabahan. Disinilah kita beladjar dari Tuhan Jesus. Disinilah kita dapat 
menimba kekuatan dari Tuhan Jesus, karena Dia memang datang untuk menemani kita 
memikul salib hidup masing-masing kita. Kiranja Jesus tidak sadja mengurangi beban salib 
kita, tapi kiranja Jesus mau berdjalan bersama kita memikul salib kita, sehingga beban berat 
jang sama itu terasa lebih ringan karena dipikul bersama Jesus. Marilah djemaat kita semua 
mau datang kepadaNja dengan beban-beban hidup kita, kita datang menjerahkan semuanja 
kepada Jesus. Karena Jesus berkata : Marilah kepadaku semua jang berbeban berat Aku akan 
memberi sentosa kepadamu. Amin. 



 
04. Umat mengakuan Iman Bersama : Gemeente doet samen de geloofsbelijdenis        berdiri/duduk  
                                                                                    
05. Umat berdoa sjukur : dankbede en sluit samen af met het gebed Bapa kami Onze Vader  
   
BNG no.  328 : 2. Tanggunglah tanggunglah. Sion dengan pri teduh,    
                          akan hudjat dan aniaja, bersedialah teguh, tinggal harap dan pertjaja,   
                          ular memang pagut sakitnja. tahanlah, tahanlah  
  
06. Umat diutus dan menerima berkat / wegzending en zegenbede  
   
Pulanglah dengan selamat dan bawaah berkat Tuhan;  
Kemuliaan Allah menjinari hidup djemaat, supaja tidak binasa  
Tjinta kasih Jesus Kristus mengikat Djemaat, supaja djemaat hidup dalam persekutuan jang sedjati.  
Dan kuasa Roh Kudus membaharui akal budi djemaat, agar djemaat mendjadi manusia baru. .  
  
Amin     Amin    Amin.  
  
BNG no. 379 : 4.  Jesus berdjandji memberikan kasihNja, kepada aku dan kau  
                      Ia mengampuni orang berdosa, seperti aku dan kau.  
                      Hai mari datanglah, kau jang lemah mari datanglah  
                      Sungguh lembut Tuhan Jesus memanggil, kau jang sesat marilah. 


