
Tata Ibadah Ahad, 16 mei 2021 
Minggu piatu/exaudi 
 
01. Penjediaan BNG 112: 4  berdiri 
 
Bukankah, bukankah. Tuhan skarang sudah naik. Duduk pada tangan kuasa. 
Tentu itu lebih baik, karna skarang sentiasa, dan keliling tempat adalah 
Tulunglah bukankah. 
 
02. Votum dan Salam 
 
Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft 
die trouw houdt tot in de eeuwigheid, en niet laat varen de werken zijner 
handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Ook met u zij de Heer. 
Amen 
 
duduk 
 
03. Nats Pembukaan 
 
04. BNG 401: 3 
 
Jang akan slamat kawannja, tlah bangkit naik kesurga, klak dengan 
kemuliaannja,  
sjukur kembali djuga. Jang tlah ditikam tanpak klak, jang datang atas awan.  
Jang kawan pudjilah El-Hak. Gemarlah hai jang lawan. 
 
05. Pengakuan Dosa dan berita Anugerah. Mazmur 47. 
 
2 Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang:  
3 geducht is de HEER, de Allerhoogste, machtige koning van heel de 
aarde.  
4 Volken dwong hij voor ons op de knieën, naties legde hij aan onze voeten.  
5 Hij koos voor ons een eigen land, de trots van Jakob, het volk dat hij 
liefheeft.   
6 Onder gejuich steeg God omhoog, de HEER steeg op bij hoorngeschal.  
7 Zing voor God, zing een lied, zing voor onze koning, zing hem een 
lied:  
8 God is koning van heel de aarde. Zing een feestelijk lied.  
9 God heerst als koning over de volken, God zetelt op zijn heilige 
troon.  
10 De vorsten van de volken zijn bijeen, in het gevolg van Abrahams God.  
Zijn schildwachten zijn ze op aarde. Hoog is hij verheven.  
 
Mazmur 47 : 3. 
 
Hua sudah naik masuk bait jang lain, akan hormatnja, tengah umatnja,  
ada bergemar pudji Jang Djabar. Bagi Allah Hu angkat Mazmurmu,  
Bagi Sultan jang brilah kaum menang, baik menjanjilah kaum umatnja. 
 
06.  Pengakuan Iman bersama  berdiri 
 



Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; 
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden; 
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der 
heiligen; 
vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. 
Amen 
 
Mazmur 99: 6 
 
Hai besarkan Hu, Tuhan jang teguh. Hendak bertelut, sembah dan sudjud,  
pada El-Ala dalam makdisnja. Ia selamanja, jang kudus adanja. 
 
duduk 
 
07. Epiklese 
 
08. Pembatjaan Alkitab Johannes 17 : 14-26 
 
09. Persembahan sjukur BNG 299: 4 
 
Ja Tuhan djangan ambil berkat, karunia dari padaku.  
Dan pimpin aku sampai tamat, kepintu rumah salamatMu 
Disitulah suaraku, kekal memudji rahmatMu. 
 
Berdoa persembahan  
 
Penjanji 
 
10.  Khotbah  
Bagi Jesus, doa memegang peran jang sangat pribadi, sentral dan penuh 
penjerahan diri serta kuasa. Doa adalah satu kesempatan untuk mengalami 
satu kemungkinan jang melampauwi keterbatasan alamiah. Karena itu Jesus 
sungguh-sungguh memanfaatkan doa sebagai potensi 
jang harus dimanfaatkan setjara optimal. Johannes 17: 15 mendjadi tema 
khotbah. 

Voor Jezus stond het al vast dat de rol van bidden zeer persoonlijk en 
individualistisch is, tevens centralistisch en vol overgave gepaard met macht 
en vermogen. Bidden is in feite een gelegenheid om bepaalde mogelijkheden 
te onder vinden dat Hemelse grenzen overschreden kan worden. Om die 
redenen is voor Here Jezus echt en in alle ernst het bidden een nuttige 
bezigheid van kracht en macht dat zeker optimaal benut moet worden door de 
mensen. De evangelie volgens Johannes hoofdstuk 17 vers 15 is onze thema 
van deze dienst 

Jesus berdoa : supaja Allah Bapa melindungi muridNja dari pada jang djahat.  



Sama seperti satu bahagian dalam doa Bapa kami, tetapi lepaskanlah kami 
dari jang djahat. 
Perkataan ini menundjukan bahwa didunia ini ada kekuatan Tuhan, ada djuga 
kekuatan si djahat. Jesus sangat tahu kualitas iman para manusia jang sering 
rapuh/patah kalau menghadapi tantangan /gojang ketika dipatahkan dengan 
pilihan-pilihan rupa-rupa. Karena itu Jesus berdoa untuk satu perlindungan. 
Jesus tidak berdoa agar terhindar dari kedjahatan, tidak djuga supaja lari dari 
sidjahat, tapi agar mereka dilindungi, dikuatkan, dilengkapi, dibungkus dengan 
kuasa Allah, sehingga mereka mampu bertahan dan kuat menghadapi 
tantangan bahkan keluar sebagai pemenang atas godaan si djahat. Agar 
mereka tidak diperhamba atau menghambakan diri pada kekuasaan si djahat. 
Karena Jesus tahu bahwa si djahat itu tidak main-main, tidak sembarangan, 
tapi penuh dengan ketjerdikan, tipuan-tipuan maut. Si djahat tahu persis saat 
jang mana manusia bisa di goda untuk djatuh dalam pentjobaan. Karena itu 
Jesus berdoa supaja Allah Bapa melindungi mereka dari si djahat. 
 
Here Jezus bidt, opdat Here God zijn discipelen wil behoeden van al het kwade. 
Het is precies het zelfde als uit een gedeelte van het gebed Onze Vader, 
namelijk verlos ons van de boze. 
Deze uitspraken verwijst ons naar de aanwezigheid van Gods gezag en macht 
op deze wereld, maar ook dat er op deze zelfde wereld een boze macht is. 
Here Jezus was terdege van bewust dat de kwaliteit van het geloof bij de 
mensen heel zwak zijn. Op momenten van teleurstellingen en tegenstrijdig. 
Tevens kunnen zij labiel reageren, wanneer zij ten eer geslagen worden door 
allerlei soorten keuzes. Daarom bidt Jezus voor bescherming van deze 
mensen. Jezus bidt niet om het kwade te vermijden en ook niet om de boze te 
ontlopen, maar Jezus bidt zodat de discipelen beschermd zouden worden en 
kracht mogen ontvangen en te gerust en dat zij om wikkelt worden met de 
macht en gezag van God, opdat zij de kracht kunnen op brengen om alle 
tegenslagen tegen te gaan en als overwinnaars uitkomen van al het kwade. 
Here Jezus weet dat het kwade macht, een macht is om rekening mee te 
houden, het is een macht dat slim is en bedrog van de dood. Het kwade weet 
precies wanneer hij moet toe slaan bij de mensen, voor al wanneer zij week en 
zwak zijn, dan zijn zij te bespelen. 
Daarom om deze redenen bidt Jezus, zodat God hun kan beschermen van al 
het kwade. 
 
Gemeente, het mag duidelijk zijn dat Jezus niet alleen bidt voor zijn discipelen, 
maar dat Hij ook bidt voor ons allemaal. Hij bidt of God ons wilt beschermen 
tegen al haar kwade van deze wereld. Deze wereld met al haar verleidingen en 
haar snelle voor uit gang. Jezus bidt voor mensen die hun werk verliezen, 
werkeloos zijn, geen werk kunnen vinden, Jezus bidt voor mensen die hun 
dierbare hebben moeten weg brengen en dat zij troost ontvangen. 
Voor ons gemeente, wij die worstelt met onze werk en dienstbaarheid, bidt 
Jezus zodat wij de kracht ontvangen en niet verstikt raken door kwade in 
vloeden uit deze wereld. 
En als Jezus voor ons bidt, laten wij ons in zijn geheel over geven aan Hem, 
zodat wij onder zijn gezag valt en los komt van al het kwade van deze wereld. 
Mogen in welke toestand wij ook mogen verkeren, zorgen of vreugde, we 
moeten blijven bidden tot God, want bidden is onze levens adem. 
 



Doa Jesus ini tidak sadja bagi para muridNja dalam pergumulan mereka. 
Tetapi Jesus berdoa bagi kita semua. Agar Tuhan melindungi kita semua dari 
kedjahatan dunia ini. 
Ditengah-tengah perkembangan dunia jang makin tjepat, Jesus berdoa supaja 
kita dipelihara dan tidak melupakan Tuhan, tidak hanja melihat kepada 
kepentingan diri sendiri.. 
Jesus berdoa bagi sekalian jang putus pekerdjaan, jang tidak mandapat 
pekerdjaan, supaja terhindar dari kesukaran dunia, Jesus berdoa bagi sekalian 
jang berdukatjita supaja mendapat penghiburan. Untuk kita jang bergumul 
dengan pekerdjaan dan pelajanan agar mendapat kekuatan dan tidak 
gampang terpengaruh dengan dunia ini. Dan kalau Jesus tinggal berdoa 
kepada kita, maka marilah kita tinggal serahkan penuh-penuh kehidupan kita 
kepada Tuhan, supaja kita tetap berada dibawah kuasa Tuhan dan lepas dari 
kuasa dunia si djahat jang membinasakan. Semoga dalam keadaan apapun, 
susah atau senang kita tetap berdoa kepada Tuhan, karena doa adalah nafas 
kehidupan kita. Amin. 
 
Bahwa antara kenaikan dan keturunan, disebut minggu piatu, minggu dimana 
kehidupan anggota-anggota geredja tanpa Jesus, hidup seperti jatim-piatu. 
Namun sesuai dengan djandji maka Jesus tidak tinggalkan kita sebagai 
geredja. Kehadiran Roh kudus itulah untuk membimbing dan memperhatikan 
kita sebagai anggota-anggota geredja. Karena itu bagi barang siapa jang 
sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka Roh kudus itu akan tetap tinggal 
menjertai. Bukan sadja itu, tapi dengan Roh Kudus itu Jesus mintakan kita 
untuk meneruskan 
perdjuangan kehidupan baru diatas bumi diantara manusia agar meneruskan 
kasih Jesus itu diantara satu dengan jang lain. Nasihat Jesus ini mengingatkan 
kita akan kesetiaan Jesus. Jesus jang bangkit dan naik kesurga sangat 
mengasihi kita manusia, sebab itu marilah kita mengasihi Jesus sungguh-
sungguh sambil djuga mengasihi sesama manusia. Amin.  

Tussen opstijging en neder daling noemt men die periode de week der wezen. 
En toch overeenkomstig zijn belofte, laat Jezus ons als kerk nooit alleen. De 
aanwezigheid van de Heilige Geest is voor het begeleidingen en aandacht 
geven aan ons als zijnde kerkgenootschap. Daarom voor degenen die God echt 
lief heeft, zal God voor diegenen aanwezig zijn. En niet alleen dat, maar met 
hulp van de Heilige Geest vraagt Jezus ons om de strijd voort te zetten naar 
een nieuwe leven op deze aarde, opdat de liefde van Jezus voort blijft gaan 
tussen de mensen onderling. Deze begeleidende woorden van Jezus doet ons 
betreffende Jezus trouwe ijver. Jezus, die opgestaan is en opgevaren is naar 
de Hemel houdt van ons mensen, daarom moeten wij Jezus echt lief hebben en 
ook onze naasten.    

Paskah dan Kenaikan Jesus merupakan solidaritas Jesus dengan manusia. 
Marilah kita truskan solidaritas Jesus itu antara kita dengan kita, bahkan kita 
dengan sesama manusia kita. 
 
11. Berdoa sjafaat, kuntji dengan Bapa kami. 
 
Onze Vader Die in de Hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede, gelijk in de Hemel als op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, 



gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de Boze. Want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen 
 
12. Mazmur 68: 3  berdiri 
 
Hu Bapa anak-anak jang, piatu. Siapa bapa grang. Hu hakim djanda jang 
keluh,  
jang dengan sajangpun penuh, tetapi adil djuga. Gemarlah Hu dudukanlah,  
jang sunji jang keluh kesah, dirumah tempat ramai; lepaskan jang 
tawananlah.  
Tetapi orang fasik wah, tiada dapat damai. 
 
13. Berkat 
 
De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven,  
de HEER houdt de wacht, over je gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid.  
 
Amin amin amin 
 
BNG 403: 1 
 
Betapa kah pabila kita djuga, seselesai kembara dunia. Disinari tjahaja dari 
surga 
dan kita masuk pintu gerbangnja. Ketika kita dengan kesukaan, melihat Tuhan 
dalam trang tjerah. Serta memandang slamat keradjaan. Jang kita kini harap 
datanglah. 


