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PKJ 242 Seindah siang disinari terang  
Seindah siang di-si-nari terang, cara Tuhan mengasihiku; 
s   d   d  m S   m’ s’  l   s  m  R     d’ d’  m  d    l   S  l  D. d  z 
  O                            o        o        o 

seindah petang dengan angin sejuk cara Tuhan mengasihiku. 
s   d   d  m S      m’ s’     l   s   m  R  d’ d’  m  d    l   S    r D. d  z 
  O           o         o         

Tuhanku lembut dan penyayang dan aku mengasihi Di-a. 
 m  s   s.   s’   m   r     d  F.   F      f   l  l.    l’   f m r S. S  
KasihNya besar; a-gung dan muli-a,  cara Tuhan mengasihi-ku. 
s  d     d    m  S   m’ s’      l     s  m R  d’ d’   m  d    l   S   r D. D 
O                  O         O   
 
Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku; 
seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. 
DamaiNya tetap besertaku; dan sorgalah pengharapanku. 
Hidupku tent’ram; kunikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. 
 
Gebed   
 
Matteus 10:34 Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede tebrengen. Ik ben niet gekomen om vrede 
te brengen, maar het zwaard. 35 Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een 
dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; 36 de vijanden van de mensen 
zijn hun eigen huisgenoten! 37 Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie 
meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. 38 Wie niet zijn kruis op zich neemt en 
mij volgt, is mij niet waard. 39 Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven 
verliest omwille van mij, die zal het behouden. 40 Wie jullie ontvangt ontvangt mij, en wie mij ontvangt 
ontvangt hem die mij gezonden heeft. 41 Wie een profeet ontvangt omdat het een profeet is, zal als een 
profeet beloond worden, en wie een rechtvaardige ontvangt omdat het een rechtvaardige is, zal als een 
rechtvaardige beloond worden. 42 En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft 
alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.  
 
 
 
 



BNG 16:1,3 
Serikat persaudaraan  Dan masing-masing kamupun 
berdirilah teguh!  dib’ri anugerah, 
Sempurnakan persatuan supaja kamu bertekun 
didalam Tuhanmu.  dan radjin bekerdja. 
Bersama sama madjulah Hendaklah hatimu rendah; 
dikuatkan iman,  tau: Tuhan memesan 
berdamai bersedjahtera, Djem’at menurut FirmanNja 
dengan pengasihan.  berkasih-kasihan. 
 
Overdenking 
De eerste gedachte die bij deze tekst opkomt is: begrijp wat je leest. Als je ervan uitgaat dat deze woorden 
letterlijk begrepen moeten worden, kan het wel eens tot omstandigheden leiden die onnodig verdriet 
opleveren. Zo zijn er mensen die op grond van deze tekst menen dat ze bij leven afscheid moeten nemen van 
hun gezin of familie. Het geloof is zo het zwaard geworden dat liefdevolle verbanden door midden klieft. Om 
eerlijk te zijn: dat zou mijn geloof niet zijn. Ik had het al lang vaarwel gezegd, juist omdat ik geloof in liefde 
en verbondenheid. Het is dezelfde Jezus die mij daartoe oproept. 
 
In Zijn verkondiging getuigde Jezus van een nieuwe doordenking van het geloof in God en van een nieuwe 
manier van met elkaar omgaan, waarbij de nadruk ligt op liefde. Jezus was zich ervan bewust dat het nieuwe 
niet altijd met open armen ontvangen zou worden in een samenleving dat een diep gewortelde traditie had van 
geloofsregels en tradities. Breken met die regels en tradities veroorzaakte veel deining binnen gezinnen en 
families. Er was niet alleen boosheid, maar ook schaamte naar de rest van de samenleving toe; wat zouden 
andere mensen er wel niet van zeggen? Het was vooral binnen de eigen kring van intimi waar zoveel 
tegenwerking kon ontstaan wanneer iemand een andere weg wilde inslaan. Jezus heeft het zelf ondervonden 
toen Hij met Zijn werk begon. Het zijn processen die binnen iedere traditioneel ingestelde culturen en 
gemeenschappen wel herkenbaar zijn. 
 
Jezus wilde duidelijkheid, omdat in de keuze voor het geloof in Hem en God geen compromissen gesloten 
kunnen worden. Je kunt niet half voor Hem kiezen. In die keuze voorzag Jezus dat het een worsteling zou 
worden om afscheid te nemen van denkbeelden die in strijd waren het met geloof dat Hij predikte, 
denkbeelden die al zo lang als leidend voor het leven gezien werden. De worsteling die die keuze met zich 
meebracht voor de gelovige in Jezus, werd de worsteling van huisgenoten waarbij sprake was van een 
geestelijke strijd, met of tegen elkaar. Een strijd waarbij woorden als vijandschap, zwaard, een wig drijven 
en het leven verliezen de heftigheid daarvan aangeven.  
 
Bedoelde Jezus daarbij dat het beter was om afscheid van elkaar te nemen? Daar was bij Jezus nooit sprake 
van geweest. De vrede zoek je, de vrede sluit je met die jouw vijand zijn. Misschien is het in deze 
gemakkelijker de vrede te bereiken met jouw ergste vijand, dan met dierbaren die vijandig tegenover jou 
staan.  
 
In de woorden die Jezus ons in deze tekst meegeeft, wil Jezus ons ervan bewust maken hoe sterk we in de 
keuze moeten staan om in Hem te geloven, soms tegen alle verdrukking in. Daarbij moet van ons de boodschap 
van liefde en verbondenheid blijven uitgaan, dat we elkaar niet uitsluiten of loslaten. We moeten herkenbaar 
zijn als mensen die in Hem geloven, die het goede profeteren, die laten zien wat rechtvaardigheid in Jezus 
betekent. We moeten herkenbaar zijn als leerlingen die steeds weer aan het ontdekken zijn hoe van deze 
wereld een betere wereld te maken. De nieuwe weg van Jezus zal niet altijd en overal afgewezen worden. 
Door de liefde die van het geloof naar anderen toe uitstraalt, zullen er mensen zijn die er open voor staan en 
het willen ontvangen. De beloning zal zijn dat er opnieuw goedheid en liefde gedeeld mag worden.  
 
Satu pikiran yang timbul kalau batja pembatjaan ini, itulah: mengerti apa yang ditulis. Kalau kita punya 
pendapat itulah dengan tidak usah pikir djahu tahan dengan apa yang tertulis, akibatnya mungkin keadaaan 
muncul yang berih kesedihan yang sebenar tidak usah. Begitulah ada orang orang yang pisahkan mereka dari 
mereka punya rumatangga atau keluarga, oleh mereka tidak mengerti apa yang mereka batja. Didalam keadaan 



itu iman sungguh sunggu mendjadi satu pedang yang putuskan hubungan kasih. Tetapi kami ini pertjaja kepada 
kasih dan hubungan satu dengan yang lain, oleh karena Yesus yang panggil kami untuk itu. 
 
Didalam pemberitahuanNya Yesus menyaksikan satu djalan yang baruh didalam iman kepada Tuhan. Yesus 
tundjuk satu djalan yang lain didalam kehipan kita bersama-sama, didalam apa Yesus tekan kasih. Dan Yesus 
besadarkan bahwa djalan djalan yang baru tidak selalu dapat diterima oleh satu masyarakat yang sudah hidup 
begitu lama dengan matjam matjam aturan, dengan apa mereka sudah biasa. Langar aturan atau tradisi 
munculkan banyak persoalan didalam rumahtangga atau keluarga. Tidak sadja ada kemarahan, tetapi djuga 
kemaluhan; apa yang nanti orang orang lain bilang?   
 
Yesus mau bahwa didalam kita punya pilihan untuk percaya kepadaNya, kita musti djelas. Didalam iman kepada 
Yesus dan Tuhan tidak ada djalan tenggah, agar supaya kita sangka kita bisah bertahan dengan hidup yang 
lama dan hidup yang baruh dengan Yesus. Ditenggah kita punya pilihan untuk Yesus, Ia tahu bahwa satu 
pergumulan muncul. Itu oleh karena kita musti lepas apa yang tidak bersesuai dengan kehendakNya. 
Pergumulan seorang beriman, mendjadi pergumulan satu rumahtangga. Satu pergumulan rohani yang hebat. 
Apakah itulah Tuhan Yesus punya maksud untuk baiklah satu berpisah dari yang lain? Tidak, oleh karena kita 
dipanggil untuk selalu cari damai, untuk damaikan kita dengan musuh kita. 
 
Didalam firman yang diberih kepada kita, kita musti besadarkan kita punya kekuatan didalam iman dan kita 
punya pilihan untuk mendjadi orang beriman. Didalam itu semua kita bernubuat pesan kasih dan hunbangan kita 
satu dengan yang lain, tidak lepas atau kasih djatuh. Orang orang yang lain musti kenal kita sebagai orang yang 
pertjaja kepada Yesus, yang menyaksikan kebajikan, yang tundjukan apa artinya keadilan didalam Yesus. 
Orang yang lain musti lihat kita mendjadi murid murid Yesus, yang selalu tjari djalan untuk memperbaiki dunia 
dan kehidpan dengan kasih dan sayang. Tuhan Yesus punya djalan yang baru tidak selalu dapat ditolak. Oleh 
karena kasih dan bebajikan kepada lain orang, adalah mereka yang mau terima. Upanya itulah bahwa kembali 
lagi manusia boleh berbagai-bagai didalam kasih dan kebajikan. 
 
 
PKJ 275 Perintah baru 
Perintah baru ku-beri padamu, 
s   M. m  r   D d’   d’ F f   m  R 
O  
agar di antara kamu saling menga-sihi 
m f   s. s’ s. m’  r  D  d’ d’    L     f  m R 
sama seperti A-ku mengasih- imu, 
m f    S s.  m’ r  D  d’   d’  F-c c D.  
sehingga o-rang a-kan ta’u engkau muridKu, jikalau saling mengasih-i. 
             O          O                     
d   D. d   c   c     l.  l’      s.    l’    s.   m’ r   D   d L. l   S  m    s   m R   M.-M 
        -----3--- 
Sehingga o-rang akan ta’u engkau muridKu, jikalau saling mengasi-    hi. 
             O         O 

d   D. d    c   c     l.  l’     s.    l’    s.  m’ r   D   d L. l   S  m    s   m R-R  D. 
       -----3--- 
 
Gebed 
  
Slotlied BNG 354:1,2 
Machlukmu amat indahnja Kerdjamu tertjengang kudus, 
mulia kuat dan teguh,  welakin banjak dosaku, 
tetapi nimatmu baka,  tetapi ni’matMu tebus, 
lebih besar ja, Tuhanku, b’ri luput oleh daramu, 
lebih besar ja, Tuhanku. b’ri luput oleh daramu. 
 Koor: Siapa jang murahlah sepri 
  Iman besar, Wasit, Sjafi, 
  Jaitu Jesus Almaseh? 


