
Ibadah Ahad 23 januari 2022.   Epifani III 
 
1. Penjediaan : BNG no. 390 :  1. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami dombaMu.  

                                         Brilah kami menikmati, hikmat pengurbananMu. 
Tuhan Jesus Dujruslamat, kami ini milikMu.Tuhan Jesus Djuruslamat, kami ini milikMu.   
 
2. Votum dan Salam : 
 
Dalam nama Allah Bapa, Jesus Kristus dan Roh Kudus, ibadah ahad ini kami dasari. Damai sedjahtera  
Allah menjertai djemaat. Amin. 
In de naam van God de Vader, Jezus Christus de Zoon en de Heilige Geest baseren wijj deze zondagse eredienst. 
Gods vrede zij met de lieve gemeente. Amen 
 
Nas Pembukaan 
 
BNG no. 293 : 1. Bila ku lihat bintang gemerlapan, dan bunji guruh riuh ku dengar, 
                         ja Tuhanku tak putus aku heran, melihat tjiptaanMu jang besar.  
Maka djiwakupun memudjiMu. Sungguh besar Kau Allahku.  
Maka djiwakupun memudjiMu. Sungguh besar Kau Allahku. 
 
3. Doa Ambang Pintu dan Epiklese – drempelgebed en epicles  
 
Ja Jesus, Engkaulah jang kami rindukan dalam hidup ini, peliharakan kami. Hati kami terbuka   
dihadapanmu, untuk menjambut Engkau selalu bersama dengan kami. 
Buatkanlah hati kami selalu terbuka djuga bagi sesama kami. Puaskanlah kami dengan kasih,  
berkat dan anugerahMu, serta siapkan kami menghadapi apapun dalam hidup ini, tetap berharap dan bergantung 
pada kuasa kasihMu.  
 
Tuhan Jesus firman jang hidup, kami butuhkan firmanMu untuk memimpin perdjalan hidup kami sesehari. 
Kuasailah dan lengkapilah kami dengan Roh KudusMu, agar firman jang telah tersedia, dapat kami 
membatja,mengertinja dan  menerimanja selaku pedoman dan penuntun untuk melandjutkan hidup ini. 
Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Amin. 
 
Pembatjaan Alkitab 
 
Khotbah 
 
4. Pengakuan Iman bersama :                  berdiri/duduk 
 
5.  Berdoa Sjukur, kuntji dengan Doa Bapa Kami bersama. 
 
BNG no. 250 : 2. Tongkatlahku Tuhan dan djaga langkahku. Siapakah jang sempat,  
               lain dari Tuhanku. Aku mau turut sekehendakMu.  
               Maka tentu aku akan dapat slamatku. Bapa hentarlah.  
               Tongkatlahkan daku. Agar habis ku ber prang kau bri mahkotaku. 
 
6. Pengutusan dan berkat : 
    
Kiranja Tuhan Allah memberkati djemaat, Jesus Kristus menuntun djemaat dengan kasih dan tjintaNja Roh 
Kudus mengkuatkan serta memampukan djemaat dalam kebidjkan, hari ini dan selamnja. Moge de Here God de 
gemeente zegenen, Jezus Christus leidt de gemeente met liefde en verlangen, de Heilige Geest sterkt en machtigt 
de gemeen in beleid, vandaag en voor altijd. 
                                                            Amin  Amin  Amin. 
BNG no. 326  :  2.  
       
Kau harus harap Tuhan, djik engkau mau jang laik. Pertjaja Pengasihan, supaja akibat baik.  
Hu tiada oleh siksa, dan sjugul dan kesah. Bri diripun dipaksa, mau engkau mintalah. 
 
 



Khotbah Ahad, 23 januari 2022. Jesaja 61 : 1 - 9. 
 
Israel waktu dipulangkan untuk membangun Jerusalem, ternjata kehidupan sosial, ekonomi 
dan politik menghambat rentjana pembangunan. Mereka hidup dalam kegelapan penuh 
dengan keputus asaan. Bertahun-tahun tinggal ditengah-tengah reruntuhan, menderita 
kekurangan, malu karena diolok-olok oleh bangsa lain. Dalam keadaan begitulah Jesaja 
bangkit dan menjampaikan firman penghiburan; keselamatan akan datang : ajat 1. 2 mendjadi 
tema khotbah bagi kita. 
 
Ten tijde dat het volk van Israel naar huis werden gestuurd om het de staat Jeruzalem weder 
op te bouwen, bleek eens te meer duidelijk dat hun sociaal, economisch en politiek bestaan 
een belemmering vormden voor hun voor genomen plannen ter weder op bouw van de staat. 
Zij leefden namelijk in volle duisternis en met een besluit dat hoop vol was te noemen. Jaren 
lang leefden de Israëlieten tussen de puinhopen het verdriet, lijden en zorgen, zij schaamden 
zich omdat zij bespot en beschimpt werden door andere volkeren. In die hoedanig -e toestand 
stond Jesaja op en reikte het volk van Israël Gods troost volle boodschap aan de heil bode ; 
Gemeente de verzen 1 en 2 zijn als thema aangenomen om de preek voor deze dienst te 
begeleiden. 
 
Isi pokok dari Jesaja 61 ini ialah Kabar gembira bagi orang-orang sengsara. Tuhan Allah 
mengutus Jesaja untuk membawa berita kesukaan kepada orang-orang sengsara, miskin, 
tertekan, bukan sadja bagi Israel tapi bagi semua umat manusia jang rindu dengar dan mau 
menerima berita kesukaan itu. Orang-orang jang remuk hati dirawat sampai sembuh, jang 
patah semangat dan putus asa, tidak punja harapan masa depan, orang-orang jang ditawan 
akan dibebaskan. Pembebasan dikiaskan kepada tahun sabat, tahun penghapusan hutang. 
Bukan sadja pembebasan bagi orang-orang tawanan tapi djuga hukuman bagi orang-orang 
jang menindis dan jang menawan. Terdjadilah perubahan besar. Bagi Israel berita kesukaan 
tidak sadja membangun kota Jerusalem, tapi membangun kehidupan. Mereka tidak sadja 
hidup mentjari nafkah sendiri, tapi mereka mendjadi imam dan pelajan Allah dalam ibadah. 
 
Het wezenlijke of te wel de essentie van Jesaja 61 is de blijde boodschap voor hen die in de 
problemen en moeilijkheden zitten en tevens ook iedereen die ontmoedigt zijn. 
Here God heeft Jesaja uit verkoren de vreugde volle boodschap over te brengen aan hen die in 
moeilijkheden verkeren, aan hen die onderdrukt zijn aan hen die armoede onder vinden, en 
niet alleen voor het volk van Israël maar ook voor al het ganse volk hier op aarde die 
reikhalzend aandachtig willen luisteren naar zijn vreugde volle boodschap. Mensen met 
gebroken zielen worden genezen of geheeld opdat zij weer sterk worden, en hen die gebroken 
door het leven gaan en de hoop hebben opgegeven en zij die geen toekomst perspectieven 
meer hebben en teven ook voor hen die gevangen voelen, voor al deze mensen kocht de Here 
God hen vrij. Vrijlating wordt vergeleken met een rust periode het jaar/periode om de schuld 
te vereffenen, tegen over de Here God. Niet alleen voor hen die in gevangenschap verkeren 
maar ook om het vonnis en de straf uit te spreken aan hen die anderen onderdrukken of 
gevangen nemen. Een groot veranderlijk gebeurtenis is geschiedt. 
Voor het volk van Israël is de blijde boodschap niet alleen de boodschap van de weder 
opbouw van de stad Jeruzalem, maar het is ook de boodschap van de weder opbouw van leven 
en bestaan. Gemeente zijn leven niet alleen om hun dagelijks levens onderhoud te voor zien, 
maar zij leven ook om priesters en dienaar van God te zijn tijdens de diensten. 
 
Gemeente; deze blijde boodschap moet neb zien als zijnde de belofte van God aan de mensen 
en aan ons als kerk gemeente, de blijde boodschap die volbracht werd in Jezus Christus. Want 
in Jezus Christus zijn wij reeds vrij gekocht van onze zonde. Here God heeft voor ieder mens 
die in Hem gelooft en ruimte van bestaan geregeld als garantie met andere worden Here God 
heeft voor ons een soort levens verzekering afgesloten. Here God heeft reeds zijn band met 



ons verder verstevigt middels zijn zoon Jezus Christus, in wie wij zijn zegen hebben mogen 
ontvangen. En met die zegen zijn wij in de gelegenheid gesteld om samen hand in hand onze 
toekomst op te bouwen, vrij van allerlei wereldse zorgen. Daarom Gemeente, om deze, 
moeten wij onze band met de Here verder aan halen, Gods bevrijding in Jezus Christus in 
ontvangst nemen, om alle verdriet en zorgen anders te laten worden. Gemeente; God 
ontvangen en Jezus Christus aanbidden met geheel het hart en ziel: betekent met oprechte hart 
en ziel en geest. Een in ieder die trouw is aan Hem ontvangt zijn zegen en belofte. 
Moge zijn belofte zegen ons vergezellen gedurende deze jaar 2013 verder. 
Gemeente, het jaar 2013 is nog jong en de geest des Heren, Heren is met ons. 
  
Berita kesukaan ini hendaklah dilihat sebagai djandji Tuhan Allah bagi umat manusia dan 
bagi kita sebagai geredja, jang penggenapannja didalam Jesus Kristus. 
Bahwa didalam Jesus Kristus kita sudah dibebaskan dari hutang dosa. Suatu ruangan 
kehidupan jang Allah sediakan sebagai djaminan bagi setiap orang pertjaja. Allah telah 
mengikat hubunganNja dengan kita manusia melalui Jesus Kristus, dimana kita diberkati. 
Dan dengan berkat itu kita diberikan kesempatan untuk membangun bersama masa depan 
kehidupan kita, lepas dari berbagai kesukaran duniawi ini. 
Untuk itu djemaat marilah kita mengikat kehidupan kita dengan Tuhan, menjambut 
pembebasan Allah didalam Jesus Kristus, untuk merubah semua rasa sengsara dan deriata. 
Menerima Allah dan menjambut Kristus dengan penuh kesungguhan berarti menerima 
kemerdekaan lahiriah dan batiniah. Orang jang setia kepada Tuhan dianugerahi djandji dan 
berkat. Kiranja djandji berkat itu akan menjertai kita disepandjang tahun kehidupan kita ini. 
Amin. 
 
 


