Huisdienst 7 Maart 2021
Lagu/lied BNG 141: 1,2
Tuhanlah kekal Radja hati kami; kami tak sesal ikut FirmanMu
beriman teguh pada djalan damai.
2. Bimbing kamipun, agar digangguan kami bertekun, s
ampai achirnja diterang baka, kami pandang Tuhan
Doa/gebed
Batja Alkitab/Bijbel Lezing Johannes 2:13-22
Renungan /Korte overdenking
Volgens ,Johannes na dat Jezus de stad Kana in Galilea verlaten had,
daarna gingen met ze allen naar Kapernaum , daar bleven ze paar dagen
en gingen ze verder naar de stad Jeruzalem. Waarom moest Hij perse
naar Jeruzalem. Omdat de Joodse Paasviering nabij was
Toen Jezus ging iets voor het begin van het Paasfeest ,Wanneer Hij op de
buitenhof van de Tempel liep, zag Hij veel mensen en ze waren de
koplieden die van alles kochten en verkochten.
Daar stonden ze, en verhandelden vee, schapen , en duiven. Terwijl de
anderen blijf rond tafels aan het onderhandelen waren over de wisselkoers
van het geld.
Dit is de reden waarom Jezus woedend werd. Hij verdreef degenen die
kochten en verkochten in de Tempel, ze moesten eruit op gaan met al die
handels dieren .Hij wierp ook de Tafels van de geldwisselaars en de
banken van duivenverkopers om.
Jezus Wilde niet dat het Heilige Huis werd gebruikt als een vuile mark ,een
plek om kopen en verkopen .Jezus raakt geïrriteerd, van woede .
Jezus discipelen hadden Hem nog nooit zo zien reageren ,maar toen
herinnerden ze zich op nieuw over De Schrift psalm en luid als volg, de
hartstocht voor uw huis zal mij verteren, (psalm 60)
Op 12 jarige leeftijd presenteerde Jezus zich zelf voor het eerst in de
Tempel Jeruzalem om de Paasfeest te vieren en luisterde Hij naar de
religieuze leraren en tegelijker tijd stelde Hij de vragen en door dat waren
de aanwezig heel verbaas omdat dat nog nooit zo was gebeurt.
Dit keer is het heel anders ,velen kwamen naar de Tempel om te kopen en
verkopen ,alleen om meerder winsten na te streven. En ze de grote
geschiedenis van Gods Liefde voor hen eigen volk niet te waarderen .Ze
vergaten dat de Almachtige God had deze Volk uit de wreedheid v/h
Egyptische volk gehaald God had het volk een nieuwe toekomst gegeven
.De paas viering van de Jodendom ,namelijk vierden ze de uittocht uit de
slavernij ,Egypteland naar het beloofde land (Ex.12)
De Joden waren opstandig wanneer ze de gedrag van Jezus zagen. Ze
daagden Hem uit door Hem verleiden om nieuwe wonderen te doen
(fs.18) ,Jezus wist dat zijn tijd zeer na bij was, waar Hij gemartel en
gedood zou worden

Daarom Hij zei ;Breek deze Tempel maar af ,en ik zal hem in drie dagen
weer opbouwen. De Joden de kooplieden en de heersers begrepen niet
wat ze hoorden, alleen als letterlijk, begrepen ze maar, Jezus spraak over
de symbool van Zijn lichaam .De Tempel is Jezus Lichaam ,Hij zou lijden
,sterven aan het Kruis en werd begraven. maar op de derde daag zou Hij
uit de dood opstaan.
Wij zijn op de derde Zondag van lijden’s tijd van Jezus. Door Jezus en de
Schriftlezing voor van dag geloven we dat Jezus naar de aarde gekomen
had, geleden en gestorven, maar na drie dagen verliet Hij het donker graf
want Hij is levend .Door Zijn zelf opoffering ontvangen de zondaars het
nieuwe leven. Hij nam de straf over van de zondaar .En dit is de
Geschiedenis van Kerk in de wereld. over de verbondenheid tussen God
en de mensen ,dankbaar zijn voor De Zorgen en Liefde van God.
Zonde lijkt als de hoge muur die de zondige mens scheidt ,maar door
Jezus die de Scheidings muur is afgebroken. De weg om altijd naar God te
komen is open. Hij is de Messias ,Hij bracht alle volken die op Zijn naam
vertrouwen uit van de zonde macht naar het eeuwige leven. Dus Hij
bracht u en iedereen uit de donker leven naar de goede verlichte leven.
Menurut Johannes Jesus keluar dari kota Kana di Galilea, terus ke
Kapernaum disana mereka tinggal kirakira 3 hari.lalu Jesus dan
pengikutnja terus ke Kota Jerusalem.
Mengapa mereka pigi kesan ? karena hari Raja Pascha dari agama Jahudi
sudah dekat.Waktu sampai di di Jerusalem mereka pergi Ke Bait sutii.
Disana Jezus liat banjak orang di halaman muka Bait Sutji.Pedagang
berdjual beli, sapi,domba,burung merpati ,dan ada djuga jang duduk di
medja sedang tukar uang .Jesus kecewa lihat Bait Sutji di bikin seperti
pasar jang kotor dan tempat jualan dan beli binatang. Jesus pernah waktu
umur 12 tahun datang sendiri ke Bait Sutji ,disana dia dengar
pengadjaran dari guru-guru agama, dan dia djuga banjak bertanja dan
berdiskusi.
Kali ini dia datang ke Jerusalam untuk ikut perajaan hari paskah disana
tapi keadaan lain sekali, banjak orang datang untuk mencari keuntungan
banjak dengan djualan dan tukar uang.Mereka sudah lupa kebaikan Tuhan
yang sudah keluarkan umatnja dari tanah perbudakan ,tanah Mesir.Waktu
murid-murid liat sikapJesus mereka kaget ,sebelumnja sikap Jesus tidak
seperti begitu ,
Orang -orang jang berdjualan dan tukar uang serta pengusaha ,mulai
mentjoba Jezus dengan minta Dia bikin tanda mujizat.Mereka menentang
Jesus.(ajat.16)
Jesus sudah tahu kalau waktu sengsara paling berat dan kematian Nja
sudah dekat, karena itu dia kasi djawab; Runtuhkanlah Rumah ini, dan
dalam tiga hari Aku akan membangunnya kembali."
Oranr-orang itu dengar tapi tidak mengerti maksud Jesus dan hanja
setjara hurufiah mereka mengerti.saja, Jesus berbitjara dengan simbolik ,
Bait sutji adalah badan Nja .Dia akan menderita ,mati disalib ,tapi
sesudah tiga hari keluar dari kubur gelap,Dia hidup lagi.Melalui sengsara,
sampai kematianNja dia sudah koban diri untuk orang berdosa. Dia ambil

hukuman dosa dan ganti dengan hidup baru,dosa seperti tembok tinggi
jang pisahkan manusia berdosa dengan Tuhan,tapi Jesus datang sudah
bongkar tembok pemisah,dan djalan bertemu Bapa di sorga menjadi
terbuka dan lantjar lagi . Dan ini satu sedjarah Gareja di dunia ,kita tidak
boleh lupa,Jesus sudah buka djalan unutk kita bertemu Bapa pengasih
,dan keluarkan semua orang yang pertjaja namaNja dari kegelapan kuasa
dosa, masuk kehidupan jang terang.
Lagu/Lied opw.542 God van Trouw
God van trouw,
U verandert nooit,
Eeuwige, U mijn vredevorst.
Aller Heer, ik vertrouw op U.
Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw.
Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw.
U bent mijn rots wanneer ik wankel,
U richt mij op wanneer ik val.
Dwars door de storm
bent U Heer, het anker;
ik stel mijn hoop alleen op U.
God van trouw,
U verandert nooit,
Eeuwige, U mijn vredevorst.
Aller Heer, ik vertrouw op U.
Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw.
Heer, ik roep tot U,
opnieuw en opnieuw.
Selamat masuk Minggu sengsara ke IV,Tuhan memberkati kita,

