
Ibadah Kenaikan Jesus kesurga 13 mei 2021 
 
1. Penjediaan BNG 233: 1,2 
 
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa, kami dini hari menjanji pudjian. 
Kudus, kudus, kuduslah pemerintah masa, Allah dan Radja Kaum sekalian. 
 
2. Menghadap Tuhan: Hari ini ada sukatjita membalut hati, ada lagu pudjian 
membahana diruang waktu  
Vandaag is er vreugde in het inpakken van het hart, er zijn lofliederen 
die in de tijd ontploffen 
 
Hadirin: Anak manusia telah ditinggikan, Penebus masuk kedalam kemuliaan. 
De zoon des mensen is verhoogd, de Verlosser is in heerlijkheid 
binnengegaan. 
 
Pelajan: Kiranja ibadah kenaikan Jesus ini berlangsung dalam nama Tuhan 
Allah, Pentjipta langit dan bumi.. SedjahteraNja kiranja menjertai djemaat 
jang berbakti ini. 
Moge de ascensie service van Jezus plaatsvinden in de naam van de 
Here God, De Schepper van hemel en aarde. Hij zal het geluk hebben 
deze toegewijde kerk te vergezellen. 
 
Bersama: Dimuliakan nama Tuhan Allah kekal selamanja. Amin 
duduk zitten 
Verheerlijkt Gods naam is eeuwig eeuwig. Amin 
 
3. Nas Pembukaan 
 
4. BNG 111: 1 
Hai pudji kuasa namaNja, malak sembah sudjud, 
dan dihadapan arasNja, bri hormat, hormat, hormat. Jesus Tuhanmu. 
 
5. Litani Kristus Tuhan dan Radja. Litanie van Christus Heer en Koning. 
 
Hari ini kidung sukatjita menggempita, kali ini dunia bergelimangkan 
pengharapan 
Vandaag is het lied vreugdevol om te verslaan, deze keer is de wereld 
vol hoop 
 
Djemaat: Kami ingin memudji namaMu, terus ja Allah, karena perbuatanMu 
jang agung  
Wij willen uw naam danken, God, vanwege uw grote daden 
 
Pelajan: Kami ingin berdjalan terus bersamaMu, ja Allah, karena djalanMu itu 
bermuara Damai sedjahtera 
We willen met U wandelen, o God, omdat Uw pad leeg is van Vrede 
 
Djemaat: Ia jang naik kesurga, adalah Ia jang telah menang atas maut. Ia 
jang naik kesurga adalah Ia jang menjiapkan tempat bagi kita jang pertjaja. 
Hij die opstijgt naar de hemel, is Hij die de dood heeft overwonnen. Hij 
die in de hemel is Hij die een plaats bereidt voor degenen onder ons 
die geloven. 



 
Pelajan: Sjukur kepadaMu Tuhan, jang berkarja dalam kemuliaanMu, 
Engkaulah Tuhan lajak ditinggikan. 
Dank U, Heer, die in Uw glorie werkt, U bent het waard om opgeheven 
te worden. 
 
Djemaat: Biarlah dalam hati, pikiran, dan seluruh hidupku, Kristus 
dimuliakan. 
Laat het in je hart, geest en heel mijn leven zijn, Christus is 
verheerlijkt 
 
6. BNG 298: 1 
Didapan mata Jesus, ku buka kehidupanku 
Dan isi hati jang keruh. Didapan mata Jesus. 
 
7. Doa pembatjaan Alkitab 
 
8. Pembatjaan Alkitab Lukas 24: 49–53 
 
9. Khotbah. 
Perajaan kenaikan kesurga terasa sunji, tidak ada kegiatan seperti pada Natal 
dan Paskah. Setjara psikologis, apa jang mau dirajakan, disjukuri disatu 
keadaan dimana seseorang ditinggalkan pergi, seperti murid-murid 
ditinggalkan pergi oleh Jesus diwaktu kenaikan kesurga. Belum habis perasaan 
susah diwaktu kematian Jesus, kejakinan Jesus sebagai penjelamat belum 
teguh. Kebenaran kebangkitan masih diudji. Komitmen para murid gojah, 
konsolidasi petjah belah, kominikasi hampir putus, masing-masing kembali 
pada pekerdjaan semula, jaitu mentjari ikan. Namun berita kenaikan adalah 
sukatjita mambalut hati, kemuliaan membahana sampai kepelosok dunia. Anak 
manusia, Jesus Kristus ditinggikan, kini Jesus masuk kedalam kemuliaan Allah. 
Demikianlah Lukas menjatakan itu dalam ajat 51. 52. 
 
De viering van de Hemel vaart gebeurt geruisloos der zijn geen activiteiten 
zoals bij kerst en Pasen. Psychologie -sch is het ook niet vreemd, want wat valt 
er eigenlijk te vieren en wat wil men als dank zegging doen als bij een 
gelegenheid personen van elkaar gescheiden worden. 
Zoals de discipelen die door Jezus achter gelaten werden op het moment dat 
Hij naar de Hemel op trok. Gevoelens van verdriet en droefenis waren bij de 
discipelen nog niet verwerkt vanwege de dood van Jezus en de overtuiging dat 
Jezus de verlosser is moet bij de discipelen ook nog versterkt worden. De 
waarheid rond om de weder op standing van Jezus werd op deze wijze op de 
proef gesteld. De saamhorigheid bij de discipelen begonnen te wankelen en de 
duurzaamheid van hun samen zijn staat op barsten. Hun onderlinge 
communicatie werden steeds zeldzamer en ieder keerde terug naar hun/zijn 
eigenlijke werk, namelijk vissers. Toch gemeente, is het bericht over de 
Hemelvaart een blijde bericht, die de harten van de discipelen om bindt, de 
glorie  en heerlijkheid voor ziet de wereld tot in de verste uithoeken. De 
mensen zoon, Jezus Christus werd ge eer -d en ge prezen, Jezus is toe 
getreden tot de heerlijkheid -s     des Heren. Vervolgens maakte Lukas deze 
bekend in zijn evangelie hoofdstuk 24 de verzen 51 en 52 in het bijzonder, 
Deze luidde als volgt……. 
 



Masa antara kebangkitan dan kenaikan Jesus kesurga adalah kesempatan 
dimana Jesus berdjumpa dengan murid-muridNja setjara personal maupun 
komunal untuk membuktikan bahwa Jesus hidup. Komitmen pelajanan para 
murid sementara dikokohkan. Tindakan konsolidasi komunitas  sementara 
dilakukan, Rekonstruksi komunikasi sementara dirantjangkan. Kejakinan 
bahwa Jesus hidup jang merupakan dasar iman sementara ditransformasikan. 
Kemudian panggilan untuk pergi ke Jerusalem, tidak tahu apa jang akan 
terdjadi. Ternjata untuk melihat berangkatnja atau perginja Jesus, bagaimana 
pedihnja ditinggalkan untuk kedua kali. Bagaimana mungkin harus terdjadi, 
tatkala disanalah mereka ditinggalkan Jesus dengan pesan. Tinggallah di 
Jerusalem, djangan tjepat-tjepat berangkat, tunggulah dan berdoalah, sampai 
Aku mengutus Roh, melengkapi kamu dengan kuasa untuk mendjadi saksi 
sampai dipelosok dunia jang terpentjil. Inilah makna kenaikan ke surga. 
 
Gemeente, de periode tussen de opstanding en de Hemelvaart was voor Jezus 
de gelegenheid om zich te laten zien aan zijn discipelen, zowel bij persoonlijke 
ontmoetingen als ook bij vergaderingen of bij een komsten. Door zich te laten 
aan schouwen en aanwezig te zijn bij die gelegenheden welde Jezus laten zien 
dat Hij leeft. De gemeenschappelijke dienstbaarheid van de  discipelen werden 
onder tussen her stevig -t en versterkt. De aanpak om de verbondenheid en 
saamhorigheid bij de discipelen werden tegelijker tijd uit gevoerd. Plannen om 
de onderlinge communicatie te herstellen werden besproken en uit gelegd. Met 
de overtuiging dat Jezus leeft vormde de grondslag van het vervormen van het 
geloof bij discipelen. Daarna werden zij geroepen om naar Jeruzalem te komen 
en daar voorlopig ook te blijven. Zonder te weten wat zij in Jeruzalem moesten 
gaan doen, gingen de discipelen op weg. Klaar blijk elijk moesten zij in 
Jeruzalem zijn om de op varen -g van Jezus naar de Hemel te aanschouwen en 
om daar achter gelaten te worden. Hoe triest was het dan ook voor de 
discipelen om voor de tweede keer achter gelaten te worden. De triestheid en 
droefenis die dubbel voelbaar is omdat zij de dood van Jezus nog niet helemaal 
heeft verwerkt. Maar het mogelijke moest gerealiseerd worden, op moment 
dat Jezus afscheid nam van hen en voor hen een boodschap achter liet; Jezus 
zei -de: Blijf in Jeruzalem, ga nog niet weg, wacht en bid tot dat ik de Geest uit 
de Hoge U allen toezend en U allen toe  rust met kracht om de evangelie tot in 
de verste uithoeken van de wereld te verkondigen. Dit is de betekenis van de 
Hemel vaart. 
 
Gemeente, Hemel vaart is in feite het eindstation tussen de verschijning van 
God aan de mensen in de persoon van Jezus Christus en de verschijning van 
God als zijnde de Heilige Geest. Daar voor of vroeger verrichte Jezus zelf 
wonder baarlijke dingen. Nu heeft Jezus ons toe gerust met de macht om die 
wonder baarlijke dingen en handelingen uit te voeren. 
Bid en vraag of de Heiligen Geest je wilt leiden laten wij onze gedachten op 
dingen die wij willen bereiken richten op Jezus. Daarom gemeente, is Hemel 
vaart het eindstation van interne vormende en opvoedende periode en externe 
acties en handelingen om de missie van Christus op deze wereld vorm te 
geven en aanschouwelijk te maken, laten wij niet slecht maar toekijken en 
aanhoren bij de oproep van Jezus, maar laten we als bezitters van zijn 
verantwoordelijkheid als getuigen fungeren, in zien en horen. Zorg dat anderen 
ook overtuigt raken van Jezus Christus. Onderwijs onze verbondenheid, voedt 
het op om Christus echt te leren kennen. Maak onze overtuiging tot Christus 
levendiger en aanschouwelijker naar anderen toe. Want nu is het niet meer 
kijken en bepalen volgens eigen, maar nu is het tijd om actie te onder nemen, 



handelen naar buiten toe om de evangelie van Christus tot in de verste hoeken 
van de wereld bekend te maken. Heiligen Geest is ons steun en toe verlaat, 
tevens onze grootse sponsor om over Christus te getuigen. Here God is met 
ons en zegent ons als zijn getuigen. 
 
Kenaikan adalah terminal antara pernjataan Allah kepada manusia setjara fisik 
melalui Jesus Kristus dengan pernjataan Allah dalam Roh Kudus. Dahulu Jesus 
melakukan mudjizat sendiri, kini Jesus menjerahkan kuasa melakukan 
mudjizat bagi kita semua. Berdoalah, minta pimpinan Roh Kudus. Marilah kita 
pusatkan pikiran kita kepada Jesus dengan semua jang dilakukannja. Karena 
itu bagi kita, kenaikan adalah terminal antara masa edukasi internal dan aksi 
eksternal untuk mewudjudkan misi Kristus di dunia ini. Djangan kita hanja 
sebagai pendengar dan penonton terhadap panggilan Jesus, tapi kita semua 
memiliki tanggung djawab untuk mendjadi saksi, apa jang kita dengar dan 
jang kita lihat. Buatlah orang lain mejakinkan Jesus. Adjarilah dan didiklah 
persekutuan kita mengenal dan mejakinkan Kristus sungguh-sungguh. 
Aktualisasikan kejakinan kita akan Kristus kepada orang lain. Sekarang ini 
bukan lagi melihat dan menetap pada diri sendiri, tapi marilah; sekarang kita 
beraski keluar pergilah kemana-mana djadilah saksi Kristus. Roh Kudus adalah 
modal besar untuk kita bersaksikan Kristus. Tuhan menjertai kita dan selamat 
mendjadi saksi Kristus. Amin. 
 
10. Pengakuan Iman bersama 
 
BNG 11: 3 
Akhirnja Jesus memulihkan orang berduka, 
kaumNja lepas dari nista, sengsara dan duka. 
Nantikanlah, hari kedatanganNja, langit gemilang terbuka. 
 
11. Persembahan sjukur, menjanji BNG 289:3 
 
Sekalian bangsa sekali hendak, berlutut dihadapan Jesus kelak 
Dan kita kiranja menjanji serta, malaikat disurga pudjian sembah 
Jesus, Jesus Tuhan kudus, dipudji kekal, namaMu Penebus. 
 
Doa Persembahan. 
 
12. Penjanji 
 
13. Berdoa safaat dengan kuntji doa Bapa kami bersama 
 
14. BNG 119 : 1 
Didjalan tempat Tuhan naik, ku hendak djalan djuga 
Mulanja susah tapi baik, dihudjung ada surga. 
Penghulu aku dalam trang, klak tulung aku jang menang, menudju kepadaNja. 
 
15. Pengutusan dan berkat, Missie en zegen 
 
Kita berdiri menatap keagunganNja dalam harapan dan pertjaja jang tak 
lekang dimakan zaman. 
We staan te staren naar Zijn majesteit in hoop en onzekerheid die 
tijdloos is. 
 



Djemaat: Sementara kita menanti kedatanganNja, ajolah kita teruskan karija  
selamatNja, tanpa henti dan djemu, tidak usai dan sendu. 
Terwijl we op Zijn terugkeer wachten, kom op, laten we doorgaan Zijn 
redding, zonder te stoppen en verveeld, is niet over en verdrietig. 
 
Pelajan: Dan kalau nanti Ia datang mendjemput kita 
En als hij later komt om ons op te halen 
 
Bersama: Biarlah semerbak aroma surga kita alami 
Laat het zo geurig zijn als de geur van de hemel die we ervaren. 
 
Pelajan: Kepada kita dan semua jang berharap kepadaNja, diberikan rahmat 
dan berkat sorgawi. Anugerah ilahi dalam Kristus Tuhan dan Radja dan kuasa 
Roh Kudus menjertai hidup dan pengabdian kita, pribadi dan persekutuan kita 
kini dan selamanja. 
aan ons en iedereen die Hem wenst, gegeven hemelse zegeningen en 
zegeningen Goddelijke genade in Christus de Heer en Koning en de 
kracht van de Heilige Geest begeleiden het leven en onze toewijding, 
ons persoonlijke en onze gemeenschap nu en voor altijd 
 
Djemaat: Amin, amin, amin. 
 
16. BNG 112:  5. 
Nantilah, nantilah, satu kali Roh Kudus. akan memenuhi kamu, 
akan mengertikan trus. Kerdja Tuhan kepadamu. 
Tuhan jang mendjadikanlah, tempatmu, nantilah. 


