Kebaktian hari Ahad

..............Warta djemaat.......

Lagu/ Lied: BNG 413:1,2
Indahnja saat jang teduh, m
ku naikkan doa padaNja, seh
Diwaktu bimbang dan genta
ku bebas dari seteru, di dala

Indahnja saat jang teduh de
Betapa rindu hatiku kepada
Bersama orang jang kudus k
dengan gembira dan teguh,
Votum dan Salam

Nas pembukaan/ Openings
Dalam kamar atasnja ada ti
ke arah Jerusalem, tiga kali
serta memudji Allahnja, sep

Zondag, 04 oktober 2020

Zoals gewoonlijk knielde hij
waar hij open vensters in de
Driemaal per dag ging hij da
God. Ook nu week hij niet va

Lagu/ Lied : BNG 310: 1,2
(muziek)
adjaib benar anugerah pembaru hidupku
Ku hilang, buta, bertjela olehNja 'ku sembuh.
Ketika insaf, 'ku tjemas, sekarang 'ku lega!
Sjukur, bebanku t'lah lepas, berkat anugerah!
Pengakuan Iman (berdiri/ staan)
Pembatjaan Alkitab/ Bijbel lezing: Daniël 6: 1 - 29
(door Madjelis)

- Doa/ gebed
- Pembatjaan Alkitab/ Lezing : Daniël 6. 1-29
Daniël in de leeuwenkuil

Na de dood van Belsassar kw
macht. Hij was toen tweeën
honderdtwintig gouverneur
rijk moesten besturen. 3 Zij
verschuldigd aan drie onder
een was. Zo ontstond een d
regeringsstructuur. 4 Algauw
schouders uitstak boven de
en de gouverneurs. Hij bleek
koningdacht er zelfs over he
koninkrijk te geven. 5 Dit ze
andere onderkoningen en d
een fout te vinden in Daniël
aanklacht tegen hem konde
zij konden geen enkel belast
eerlijk en betrouwbaar en b
'Het enige dat overblijft, is h
godsdienst!' concludereerde
koning met een dringend ve
eeuwigheid! 9 Wij, onderko
gouverneurs, adviseurs en la
dat u een koninklijk besluit m
moet u bepalen dat ieder di

een verzoek richt tot een god of een mens, behalve tot u,
in de leeuwenkuil zal worden geworpen. 9 Majesteit, wij
verzoeken u onder dit verbod uw handtekening te zetten,
zodat het onder geen enkele omstandigheid kan worden
ingetrokken of herroepen, het moet een "wet van Meden
en Persen"zijn 10 koning Darius ondertekende dat
koninklijke besluit. 11 Toen daniël hoorde dat deze wet
was uitgevaardigd, ging hij naar huis. Zoals gewoonlijk
knielde hij boven in zijn slaapkamer, waar hij open
vensters in de richting van Jeruzalem had. Driemaal per
dag ging hij daar in gebed en loofde zij God. Ook nu week
hij niet van deze gewoonte af. 12 Toen drongen de
mannen Daniëls huis binnen en vonden hem terwijl bad
tot God. 13 Zij haasten zich naar de koning en
herinnerden hem aan zijn verbod. 'U hebt toch een
verbod uitgevaargid', zeiden zij,'dat niemand toestaat
binnen dertig dagen een verzoek te richten tot een god of
mens, behalve tot u? En zouden de overtreders van dat
gebod niet in de leeuwenkuil worden gegooid?' 'Jazeker',
antwoordde de koning,'het is een wet van Meden en
Perzen en kan dus niet worden herroepen.'14 Toen
vertelden zij de koning: 'Daniël, een Van de Judese
ballingen, trekt zich niets aan van u of uw verbod.

Driemaal per dag gaat hij bid
kreeg de koning er heel vee
ondertekend. De rest van d
hij Daniël uit deze netelige s
Avonds kwamen de mannen
nog meer onder druk: 'Maje
van Meden en Perzen is. Ge
door u getekend is, mag ver
Uiteindelijk gaf de koning be
nemen en in de leeuwenkui
tegen hem: 'Ik hoop dat uw
zal bevrijden!' 18 Er werd e
de kuil gerold en de koning v
zegelring en met die van zijn
niemand Daniël nog redden
koning ging terug naar zijn p
wilde ook niet dat een van z
lag de hele nacht wakker 20
hij heel vroeg op en haastte
21 Bij de kuil gekomen, riep
'Daniel, dienaar van de leven
zo trouw dient, u kunnen be
22 Toen hoorde hij een stem

lang leven toe!' Het was Daniël! 23 'Mijn God heeft zijn
engel gestuurd; zei Daniël, 'om de muil van de leeuwen
dicht te houden, zodat zij mij niet zouden verscheuren.
Want in Gods ogen ben ik onschuldig en ook tegen u heb
ik niets misdaan'. 24 De koning was geweldig blij en beval
Daniël uit de kuil omhoog te trekken. Hij bleek totaal
ongedeerd te zijn, dankzij zijn vertrouwen op God. 25 De
koning gebod de mannen te halen die de aanklacht tegen
Daniël hadden ingediend, en zij werden met hun vrouwen
en kinderen in de leeuwen kuil gegooid. Nauwelijks waren
zij in de kuil terechtgekomen of de leeuwen stortten zich
op hen en verbrijzelden zelfs hun botten. 26 Toen schreef
koning Darius aan alle onderdanen in zijn rijk: 'Wij wensen
u veel vrede en voorspoed! 27 Hierbij bepaal ik dat men
in alle delen van mijn koninkrijk diepe eerbied en ontzag
moet hebben voor de God van Daniël. Want Hij is de
levende God, die eeuwig blijft, wiens koninkrijk nooit
wankelt en aan wiens macht nooit een einde zal komen.
28 Hij bevrijd en redt zijn volk en doet indrukwekkende
wonderen in hemel en op aarde. Hij is de God die Daniël
heeft verlost uit de macht van de leeuwen'. 29 Daniël was
hooggeplaatst en erg geliefd tijdens de regering van

Darius en tijdens de regerin
Cyrus.
- Andjuran/ aanmoediging :

- BNG 423 haleluja...haleluj
Renungan/ overdenking

Menghadapi berbagai perso
pilihan jang bijaksana dari s
bagi masa depan dari orang
terima resiko sebagai akibat
keputusannja itu.
Pilihan dengan segala resiko
dulu, seperti jang ditjeritaka
peristiwa jang sangat drama
Daniel kepada Tuhan, ditudu
sebagai pelanggaran hukum
ketetapan pemerintah Med
larangan agar tidak berdoa
manusia, ketjuali radja. (8).
dilemparkan ke dalam gua s
Djemaat..... Selama katong h
sadja persoalan jang katong

datang mengganggu kehidupan kita, termasuk virus
corona, tekunlah berdoa ! Tuhanlah Penjelamatmu!
Geconfronteerd met problemen is de keuze die men
maakt zeer bepalend voor zijn toekomst, daarbij zal hij
de gevolgen van zijn keuzes moeten aanvaarden.
De keuze met alle risico van dien, ervoer Daniel ook
toentertijd, zoals beschreven staat in deze tekst, het is
een dramatische verhaal. Waarin de loyaliteit van
Daniël's geloof in God, door zijn vijanden werd gezien als
een overtreding van de wet van de Meden en de Perzen,
een Koninklijke besluit van koning Darius. Namelijk een
verbod "om geen verzoek te richten tot een God of een
mens, behalve tot de koning, degene die het wel doet zal
in een leeuwenkuil worden geworpen.
Gemeente......! Zolang wij nog leven in deze wereld zijn er
altijd problemen die wij in ons leven tegen komen.
Wat voor beproevingen het ook mag zijn, die ons leven
komen storen, zelfs de corona virus: blijf bidden !
God is uw redder !
Saudara-saudara kekasih didalam Kristus,
Sebagai seorang beriman dan pedjabat tinggi pemerintah
maka Daniel mengalami pentjobaan iman jang tjukup

berat. Jakni: ia diperhadapk
Taat kepada ketetapan radja
Tuhan, dengan segala akiba
radja berarti: Daniel mesti m
Tuhan, jakni kebiasaan tiga
menjembah Tuhan itu tidak
Akan tetapi, Daniel punja ba
jang luar biasa (4). Kesetiaa
berubah. Kebidjakan jang d
taat kepada hukum Tuhan,
Di dunia ini jang baik dan d
selalu bertarung. Waspada
Berdoalah supaja engkau dil
kedjahatan. Besikaplah bidja
apapun menghalangi engkau
beribadah kepada Tuhan: d
sadja, saat kita angkat hati k
pengharapan di masa jang s

Broeders en zusters in Chris
Als een gelovige en een hog
ervoer Daniël een zeer zwa
Namelijk: hij werd geconfro

koning. Welke moest hij kiezen: trouw zijn aan het
verbod van koning Darius of trouw zijn aan Gods wetten,
met alle gevolgen van dien? Trouw aan de wet van de
koning betekent: hij moest zijn godsdienst achter laten,
namelijk niet meer driemaal per dag tot God gaan bidden
en God niet meer loven. Echter Daniel had een buiten
gewoon begaafd, ofwel een uitnemende geest. Zijn trouw
aan God veranderde nooit. Zijn beleid was dat hij voor
trouw aan Gods wetten had gekozen met al de risico's.
In deze wereld is er altijd een goede en een kwade, en
ze zijn beide altijd in strijd. Wees waakzaam !
Bid tot God, vraag om bescherming tegen al het kwade.
Gedraagt u wijs, en laat niemand u belemmeren om tot
God te bidden: thuis, in de kerk, of waar je ook bent richt
u hart tot God, dan zal Hij aanwezig zijn om ons hoop te
geven, om verder te gaan in deze zware tijd.
Djemaat kekasih,
Menghadapi penderitaan dan tjobaan hidup ini djangan
pernah menjerah, tetaplah tekun dalam iman.
Firman bilang dalam Mazmur 55:18 'Di waktu petang,
pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis; dan Ia
mendengar suaraku' . Jakinlah Kebenaran pasti akan

menang atas kedjahatan, su
Seperti radja Darius, pada sa
Tuhan mengatupkan mulut
melepaskan Daniel dari ceng
harus takut dan gentar kepa
Dialah Allah jang hidup, jang
pemerintahan-Nja tidak aka
tidak akan berakhir"((27). M
virus corona musuh jang tid
berdoa dan ikut protokol jan
jang baik akan menang! Se
dan hormat hanja bagi Tuha

Geliefde gemeente in Christ
Geconfronteerd met het lijd
leven, is het belangrijk om n
volharden in het geloof. Go
's Morgens, 's middags en '
stort mijn hart voor Hem uit
Wees ervan overtuigt dat d
overwinnen, zodat Gods naa
koning Darius op het mome
het wonder van God die Da

van de leeuwen dicht hielden, zei Darius met
nederigheid: " ....men moet diepe eerbied en ontzag
hebben voor de God van Daniël. Want Hij is de levende
God, die eeuwig blijft, wiens koninkrijk nooit wankelt en
aan wiens macht nooit een einde zal komen.
Laten wij samen strijden tegen "de onzichtbare vijand"
het corona virus met bidden en volgen van
de protocollen en richt lijnen. Met de hoop dat het goede
zal overwinnen!
Alle eer en macht alleen voor God koning der koningen,
Amen.
Lagu/ Lied : BNG 393:1,3
Apapun djuga menimpamu, Tuhan mendjagamu.
Naungan kasihNja pelindungmu, Tuhan mendjagamu.
Koor: Tuhan mendjagamu waktu tenang atau tegang,
Ia mendjagamu, Tuhan mendjagamu.
DipeliharaNja hidupmu; Tuhan mendjagamu
dan didengarkanNja doamu;
Tuhan mendjagamu. Koor:
Doa Sjafaat/ Voorbede (diakhiri dengan berdoa Bapa kami)
Berkat/ zegen (Berdiri/ staan)

BNG 424 amin...amin....am

