Ibadah Ahad Ahad 13 september 2020.
1. Penjediaan: Instrumen (cd ) of 2 – 3 orang menjanji (djemaat mendengung): berdiri
Berdjumpa lagi : Ndjemaat no. 194
Berdjumpa la-gi, berdjum-pa la-gi di tempat i- ini
z s s. f’ f’ m. m’ m’ r’ d’ d’ d’ d’ c d R-R
Dendang bersama, dendang bersama bergembi- ra- ri- a
z f f. m’ m’ r. m’ r’ d’ c’ c’ l’ l’ s’ s. f’ M-M
Sa-at yang indah, berramai ramai kumpul gandong e
z s s. f’ f’ m. m’ m’ r’ d’ d’ d’ d’ d. c L-L
Kita bersatu didalam kasih manis e
z f s. l’ s’ m. s’ f’ m’ m’ r. f. s’ s’-M-m.
Kita bersatu didalam kasih manis e
z f s. l’ s’ m. s’ f’ m’ m’ r. l. c’ D-D
Baku dapa lagi, baku dapat lai di tempat ini
Dendang bersama, dendang bersama bergembiraria
Oras yang indah, barramai ramai kumpul gandong e
Katong bersatu didalam kasih, manis e
Katong bersatu didalam kasih, manis e
2. Votum dan salam
Berbahagialah setiap orang jang takut akan TUHAN
jang hidup menurut djalan jang di tundjukan-Nja.
Apabila engkau memakan hasil djerih paja tanganmu,
bebahagialah engkau dan baik keadaan-mu.
Damai sedjahtera atas kami. Amin.
Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER
En de weg gaat die Hij wijst:
je zult eten wat je werk opbrengt,
geluk en voorspoed vallen je toe.
Vrede over ons. Amen.
Nas Pembukaan:
Menjanji 2 – 3 orang menjanji (djemaat mendengung)
NDJ 1 Akan manis lawan D=do 4/4
Akan manis lawang, kalo katong samua su bakumpul,
m’ r’ m f l s. r’ m’ f’ s’ s’ s’ m’ l. m’ s F. z
katong menjanji, sama sama pudji Tete Manis e.
r r m s f. s’ s’ s’ s’ s’ s’ s’ l’ s’ f’ M-M z
Toki tifa dendang, la rame rame angka suara,
m’ r’ m f l
s. r’ m’ f’ s’ s’. m’ f s’ L D z
Ref.: Katong barsu ka, somba Te te Ma- nis
l c. r’ d.-l’ S z r’ m’ f’-m’ r m.-s’ S z
Katong barsu ka, somba Te te Ma- nis.
l c. r’ d.-l’ S z r’ m’ f’-m’ m r.-d’ D
3. Doa dan pembatjaan Alkitab Matius 18: 21-35

Khotbah Matius 18: 21-35
Pengampunan sering dianggap kurang menarik, oleh karena orang tjendrung melihat sikap
mengampuni identik dengan lemah, kalah, tidak berdaja (mitje). Bagi orang jang sadar; bahwa
manusia dengan tjara apapun harus bisa mempertahankan diri, martabat, status, keselamatan
diri, sikap mengampuni bukan pilihan jang tepat. Pengampunan djuga bukan sesuatu jang
mustahil dinjatakan ditengah hidup jang dikuasai oleh kebentjian dan dendam, djuga sulit
dinjatakan ditengah orang-orang jang bersifat kekerasan untuk menjelesaikan masaalah.
Dipihak jang lain, kalaupun orang bisa memahami sikap saling mengampuni sebagai satusatunja djalan atau tjara untuk menjelamatkan relasi antara manusia, atau manusia Kristen,
maka masih ada hal jang harus ditanjakan; apa motifnja, sampai berapa kali orang harus
mengampuni, sampai dimana harus mengampuni, siapa jang lebih dulu harus mengampuni,
siapa jang perlu diampuni. Hari ini firman Tuhan mau mengarahkan kita ajat 23 – 27.
Vergiffenis wordt dikwijls niet serieus genomen, omdat de mensen het identificeren als zijnde
een teken van zwakte, verlies en niet stek genoeg zijn. Voor mensen die bewuster overkomen
zijn deze eigen schappen niet op hun van toe passing, deze mensen kunnen onder welke
omstandigheden dan ook hun eigen blijven, hun waardigheid behouden, hun status over eind
houden, gelukkig zijn, vergiffenis schenken is geen juiste keuze. Vergeving is ook geen
ondenkbare feit te midden van een leven dat beheerst wordt door haat en wraak gevoelens, het
is ook moeilijk om het duidelijk te maken bij mensen die al uit zich zelf blijven volharden in
het tegen beeld van het oplossen van een probleem kwestie. Maar aan de andere kant,
wanneer de mensen tot de inkeer komen en begrip tonen voor wat betreft het elkaar vergeven
als uitweg of als wijze om de onderlinge verstand houding veilig te stellen of als Christenen,
dan is er nog iets dat duidelijk naar voren moet komen; namelijk de motivatie, wat zijn de
beweeg redenen en tot hoe veel keer moeten de mensen vergiffenis schenken, en wie moet als
eerste vergiffenis schenken, en wie is de gene die de vergiffenis ontvangt.
Gemeente; vandaag verwijst Gods woord ons naar de verzen 23 - 27 van Matheus 18……
Pembatjaan kita menjatakan, Jesus tidak hanja mendjawab Petrus : sampai berapa kali aku
harus mengampuni saudaraku, tapi Jesus ingin mendjelaskan hal-hal mendasar tentang
pengampunan Allah dan saling mengampuni. Pengampunan bukan soal matematika, sampai
berapa kali atau sampai dimana, tapi seseorang dinilai pantas atau tidak pantas mendjadi
orang Kristen, pengikut Kristus, sedjauh ia bisa mengampuni orang lain. Karena hidup
Kristen ditandai dengan mengampuni. Kalau tidak mengampuni bagaimana harus berdoa
Bapa kami. Sikap mengampuni orang jang bersalah bukan berarti toleran dengan kesalahan.
Setiap hutang harus dilunasi, begitupun setiap perbuatan harus dapat dipertanggungdjawabkan, malah siap menerima apapun resiko dari perbuatan itu. Ajat 23 dan ajat 25 mau
menundjukan sikap konsisten dan konsekwen dari radja. Namun Matius kemudian
mengangkat realitas jang menundjukan bahwa, ternjata ada orang jang tidak mampu melunasi
hutang pada waktunja.
Onze schriftlezing van vandaag heeft ons duidelijk gemaakt, dat Here Jezus niet alleen op de
vraag van Petrus een antwoordt hebt gegeven? Van tot hoeveel maal Petrus zijn broeder moet
vergeven, maar Here Jezus wilde ook graag duidelijk maken waarom en wat de beweeg
redenen zijn om elkaar te vergeven en wat God vergiffenis inhield. Gemeente; vergeving is
geen kwestie van rekenen, het is niet zo iets van hoeveel keer en tot waar. Maar ieder persoon
wordt ingeschat of hij of zij de juiste of niet de juiste persoon is, om als Christenen door het
leven gaan, of te worden. Of als volgeling van Christus te zijn, of dat hij of zij in zo verre is
om anderen te kunnen vergeven. Omdat een leven als Christen aan gemerkt wordt door het
vergiffenis schenken aan een ander. Het vergeven van mensen die fout zijn geweest betekent
niet de schuld of fout tolereren. Elk schuld of verplichting moeten af betaal worden, even zo
geldt het ook voor iedere handeling of daad die gedaan zijn, ook deze moeten worden
verantwoord, maar welke risico zit er aan deze handeling vast. De verzen 23 en 25 laat ons
weten hoe een koning consistent en consequent was in zijn beweeg redenen en vervolgens liet
Matheus re realiteit van uit zijn evangelie zien, waar in staat dat iemand niet in staat was om
zijn schuld af te lossen.

Gemeente; Christenen en volgelingen van Christus moeten steeds voort geduwd worden om
elkaar te helpen, elkaar steunen, elkaar te rusten en
compleet te eren, aan vullen, maar vervolgens zijn er ook mensen die daar toe niet in staat
waren en zich over wilde geven en om medelij vragen en tevens hun hoop vestigen op God.
In deze is er geen sprake van schuld aflossing maar van op beuren, herstellen, en het
versteken van eigen waarde van de desbetreffende mensen of persoon om hun leven en
bestaan op een behoorlijke wijze te laten voort zetten, ja gemeente, alleen al omdat er een
gevoel is ontstaan van medelij. Ja ook al zelf het feit dat onze achtergrond zo verschillend zijn
van elkaar, vormen wij toch een bondgenootschap als kerkelijke gemeente. Daarom moeten
wij elkaar helpen, elkaar vergeven, want langs deze weg kunnen wij iemands plaats in de
samenleving weer doen terug vinden. Op deze manier maken wij onze naasten een behoorlijk
mens. Gemeente, het zijn geen berekeningen van winst of verlies of ik ben of ik kan en die
ander niet, maar als Christenen laten wij onze kwaliteiten als gelovigen zien, hoe wij een goed
volgeling van Christus zijn. Laten wij ons zelf niet op de borst kloppen en zeggen dat ik beter
ben dan die ander. Indien een ieder van ons over meer kwaliteiten beschikt of indien wij als
groep in gedeeld zijn bij mensen die kundig en capabel zijn, gebruik dan die talenten om
anderen te laten ontplooien en beter te worden, gebruik dan die talenten om onze band nog
hechter te maken zodat die band nog beter wordt. Openheid naar onze naaste medemens is
nodig omdat er nog naasten zijn die op ons wachten, om het goede te krijgen.
Kijk niet naar mensen die zwak zijn, om hun daarna te laten vallen. Gemeente, wees een goed
Christen voor je naasten, maar vooral voor je zelf.
Djemaat, orang-orang Kristen pengikut Kristus harus terus didorong untuk saling membantu,
saling menopang dan saling melengkapi. Demikianpun djuga ada orang-orang jang tidak
mampu, jang mau menjerah dan meminta belas kasihan serta meletakan pengharapannja hanja
kepada Allah. Disinilah bukan soal melunasi utang, tapi mengangkat, memulihkan dan
memberdajakan orang-orang tersebut untuk mendjalani kehidupan jang lajak selandjutnja, ja
djustru karena ada tergerak hati oleh belas kasihan. Sekalipun kita-kita ini berasal dari latar
belakang jang berbeda-beda, tapi kita sudah mendjadi satu persekutuan djemaat. Oleh sebab
itu marilah kita saling menolang, mengampuni, karena dengan djalan begitu kita sudah dapat
mengangkat martabat sesama manusia kita mendjadi manusia jang lajak. Bukan perhitungan
untung rugi, kalah menang, beta bisa dan dia tidak bisa, tapi sebagai Keristen, kita tundjukan
kualitas iman pertjaja kita sebagai pengikut Kristus jang baik. Djangan kita anggap diri kita
lebih dari orang lain, djikalau pada kita ada kelebihan atau kalau kita tergolong orang jang
mampu dan pandai, pakailah talenta itu untuk membangun orang lain atau persekutuan kita
supaja persekutuan hidup kita mendjadi lebih baik. Buka hati bagi sesama kita, karena ada
sesama kita jang masih menantikan sesuatu jang baik dari kita. Dan djangan lihat orang
lemah, lalu kasih djatuh, anggap diri lebih. Djadilah orang Kristen jang baik bagi sesama kita.
5. Pengakuan Iman (masing masing dalam hati) berdiri/duduk
6. Kolekta : Instrumen (cd) berdiri
Doa Persembahan duduk
7. Berdoa dengan kuntji doa Bapa Kami (masing masing didalam hati)
Menjanji: (2 -3 orang menjanji djemaat mendengung). Njanjian Djemaat GPM dan GIM no.
279

NDj 279 Gandong e D=do 4/4
Gandong e, katong satu kelu-arga e, |
s’ s’ s s’ s’ l s m’m’ m’m’ M.-M | 2
yang dipimpin dan di- atur o-leh Yesus Kristus e. | x
s’
s’ s’ m’ d’ d’ r’ r d” r” m’ m’ r’ r’ D.-D |
Satu kelu- arga Allah, bukan kelu-arga sia-pa, |
s’ s’ d’ d’ c’ s’ l’ L.-L s’ l’ c’ l’ s’ m’ s’ m’ | 2
bukan keluarga a-pa, tapi keluarga Allah. | x
d’ r’ m’ m’ r’ r’ r d’ r’ m’ m’ r’ r’ D.-D |
Gandong e, gandong e, jadi kelu-arga Allah |
l
l S l’-s’ m’-r’ d d’ d’ l’ l’ s’ m’ s’ m | 2
sungguh manis lawang e. | x
d” r” m’ m’ r’ r’ D.-D.
Berkat :
Berkatilah kami ja Allah dengan anugerahMu jang berlimpah limpah.
Bukalah djalan hidup baru bagi kami.
Sertai dan lindungilah kami dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami.
Zegen ons o God, met Uw overvloedige genade. Open een nieuwe leven ‘s weg voor ons.
Leidt en berscherm ons tegen het kwaad zodat wij geen pijn hoeven te lijden.
Amin Amin Amin
Instrumen cd of NDj 274 Berdjalan bersama Jesus F=do 4/4
Berdjalan bersama Jesus, hatiku amat senang.
z’ s d’ d’-d’ s’ d r m’-f’-m’-r’ d s’ s’ S r’ m’-m’ f’ M
Walaupun ditantang badai jang kentjang, diriku tidak gentar.
z s d’ d’. s’ d r m’ f’ m’ r’ d s’ s’ S r’ m’. r’ D
Kita djalan bersama Je- sus,
dimana mana sadja,
z d’ d’ F L. l s f s’-f’-s’ m’-M-M. z’ s’ s’ f’ f’ m’ m’ r’
siang ataupun malam, biar iblis menghalang,
Jesus bersamaku.
z’ s’ s’ f’ f’ m’ m’ r’ z’ s’ s’ s’ f’ f’ m’ m’ r’-r z’ r’ r’-r’ r’ r’-d’-d’ r’ M
Kita djalan bersama Je- sus,
dimana mana sadja,
z d’ d’ F L. l s f s’-f’-s’ m’-M-M. z’ s’ s’ f’ f’ m’ m’ r’
siang ataupun malam, biar iblis menghalang,
Jesus bersa- maku.
z’ s’ s’ f’ f’ m’ m’ r’ z’ s’ s’ s’ f’ f’ m’ m’ r’-r z’ r’ r’-r’ r’ f’-m’ r’ r’-D-D.

