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I.

PERHIMPUNAN

1.1. Ajakan
(duduk)
Pnt : “Sebab, barangsiapa yang berseru kepada nama
Tuhan, akan diselamatkan. Tetapi bagaimana
mereka dapat berseru kepada-Nya, jika mereka
tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka
dapat percaya kepada Dia, jika mereka tidak
mendengar tentang Dia. Bagaimana mereka
mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang
memberitakan-Nya? Dan bagaimana mereka
dapat memberitakan-Nya, jika mereka tidak
diutus? Seperti ada tertulis: "Betapa indahnya
kedatangan mereka yang membawa kabar
baik!"”. (Roma 10:13-15). Mengimani firmanNya, saya mengundang Saudara-saudara untuk
berdiri bersama memasuki ibadah dengan
menyanyikan Kita masuk rumah-Nya.
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Kita Masuk Rumah-Nya
PKJ. 13 : 1, 3
1. Kita masuk rumah-Nya,
berkumpul menyembah kepada-Nya.
Kita masuk rumah-Nya,
berkumpul menyembah kepada-Nya.
Kita masuk rumah-Nya,
berkumpul menyembah kepada Kristus,
menyembah Kristus Tuhan.
3. Muliakan nama-Nya,
dan angkat tanganmu kepada-Nya.
Muliakan nama-Nya
dan angkat tanganmu kepada-Nya.
Muliakan nama-Nya
dan angkat tanganmu
kepada Kristus,
menyembah Kristus Tuhan.
1.2. Votum & Salam
PF : Pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa
Pencipta langit dan bumi, yang kasih setia-Nya
kekal untuk selama-lamanya
Jem. : (menyanyikan) Amin, amin, amin.
PF : Salam Sejahtera bagi saudara-saudara yang
datang di dalam nama Tuhan.
Jem. : Salam sejahtera bagi saudara juga.
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1.3. Kata Pembuka
(duduk)
PF : Saudara-saudara yang dikasih Kristus. Sebagai
persekutuan yang dijadikan Tuhan menuliskan bagi kita
demikian : “Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau
Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi
saksi-Ku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria
dan sampai ke ujung bumi." (Kisah Para Rasul 1:8)
'KU SUKA MENUTURKAN
KJ. 427 : 1, 2, 3
1. 'Ku suka menuturkan cerita mulia,
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya.
'Ku suka menuturkan cerita yang benar,
penawar hati rindu, pelipur terbesar.
Refrein :
'Ku suka menuturkan, 'ku suka memasyurkan
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya.
2. 'Ku suka menuturkan cerita mulia
yang sungguh melebihi impian dunia.
'Ku suka menuturkan semua padamu,
sebab cerita itu membawa s'lamatku.
Refrein.
3. 'Ku suka menuturkan cerita mulia;
setiap kuulangi bertambah manisnya.
'Ku suka menuturkan sabda-Nya yang besar;
dan yang belum percaya, supaya mendengar.
Refrein.
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1.4. Pengakuan Dosa
PF : (Menaikkan doa pengakuan Dosa)
BUKAN KAR’NA UPAHMU
PKJ. 265 : 1, 2
1. Bukan kar'na upahmu
dan bukan kar'na kebajikan hidupmu,
bukan persembahanmu
dan bukan pula hasil perjuanganmu:
Allah mengampuni kesalahan umat-Nya,
oleh kar'na kemurahan-Nya;
melalui pengorbanan Putra Tunggal-Nya
ditebus-Nya dosa manusia.
Refrein:
Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah!
Bersyukur, hai bersyukur selamanya!
2. Janganlah kau bermegah
dan jangan pula meninggikan dirimu;
baiklah s'lalu merendah
dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya.
Keangkuhan tiada berkenan kepada-Nya;
orang sombong direndahkan-Nya.
Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh,
yang rendah 'kan ditinggikan-Nya.
Refrein.
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1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : Saudara-saudara kekasih Tuhan bagi setiap kita
yang dengan jujur mengakui dosa dan salah kita
di hadapan Tuhan. maka pengampunan dosa
berlaku atasnya. Firman Tuhan menuliskan : “
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah
setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni
segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala
kejahatan. (1 Yohanes 1:9) Memang mereka
berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak
sungguh-sungguh termasuk pada kita; sebab jika
mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita,
niscaya mereka tetap bersama-sama dengan
kita. Tetapi hal itu terjadi, supaya menjadi nyata,
bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh
termasuk pada kita. Tetapi kamu telah
beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan
dengan demikian kamu semua mengetahuinya.”
(1 Yohanes 2:19-20)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jem. : Syukur kepada Allah !
KITA HARUS MEMBAWA BERITA
KJ. 426 : 1, 3, 4
1. Kita harus membawa berita Pada dunia dalam gelap
tentang kebenaran dan kasih
dan damai yang menetap, dan damai yang menetap
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Refrein:
Karna g’lap jadi remang pagi, dan remang jadi siang t’rang.
Kuasa Kristus ‘kan nyatalah, rahmani dan cemerlang.
3. Kita harus membawa berita: Allah itu kasih belas.
Dib'rikan Putra tunggal-Nya, supaya kita lepas,
supaya kita lepas.
Refrein.

----------------SALAM DAMAI----------------4. Kita harus bersaksi di dunia
tentang kuasa darah kudus.
Semoga yang masih sangsi terima Sang Penebus,
terima Sang Penebus.
Refrein.
II.
2.1.
2.2.
Pnt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan I :
: Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul
3 : 12-19
Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata:
"Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang
kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami
seolah-olah kami membuat orang ini berjalan
karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?
13 Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek
12
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moyang kita telah memuliakan Hamba-Nya,
yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di
depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat,
bahwa Ia harus dilepaskan. 14 Tetapi kamu telah
menolak Yang Kudus dan Benar, serta
menghendaki seorang pembunuh sebagai
hadiahmu. 15 Demikianlah Ia, Pemimpin kepada
hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah
membangkitkan Dia dari antara orang mati; dan
tentang hal itu kami adalah saksi. 16 Dan karena
kepercayaan dalam Nama Yesus, maka Nama itu
telah menguatkan orang yang kamu lihat dan
kamu kenal ini; dan kepercayaan itu telah
memberi kesembuhan kepada orang ini di
depan kamu semua. 17 Hai saudara-saudara, aku
tahu bahwa kamu telah berbuat demikian
karena ketidaktahuan, sama seperti semua
pemimpin kamu. 18 Tetapi dengan jalan
demikian Allah telah menggenapi apa yang telah
difirmankan-Nya dahulu dengan perantaraan
nabi-nabi-Nya, yaitu bahwa Mesias yang diutusNya harus menderita. 19 Karena itu sadarlah dan
bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan,
Demikianlah sabda Tuhan !
Jem. : Syukur kepada Allah !
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2.3. Antar Bacaan : Mazmur 4
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian
dinyanyikan bersama jemaat)
Persembahkan korban yang benar
dan percayalah kepada Tuhan.
2. Hai berapa lama lagi kemulianku dinodai.
Hai berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia,
dan berapa lama lagi kamu mencari kebohongan?
Refrein.
3. Ketahuilah bahwa Tuhan
sudah memilih seorang bagi-Nya
Tuhan sudah memilih bagi-Nya
seorang yang dikasihi-Nya.
Tuhan mendengarkan bila ku berseru pada-Nya
Refrein.
2.4. Bacaan II :
Pnt. : Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 3 : 1 - 7.
1
Lihatlah, betapa besarnya kasih yang
dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita
disebut anak-anak Allah, dan memang kita
adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak
mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia.
2 Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang
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kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata
apa keadaan kita kelak; akan tetapi kita tahu,
bahwa apabila Kristus menyatakan diri-Nya,
kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita
akan melihat Dia dalam keadaan-Nya yang
sebenarnya. 3 Setiap orang yang menaruh
pengharapan itu kepada-Nya, menyucikan diri
sama seperti Dia yang adalah suci. 4 Setiap
orang yang berbuat dosa, melanggar juga
hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran
hukum Allah. 5 Dan kamu tahu, bahwa Ia telah
menyatakan diri-Nya, supaya Ia menghapus
segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa.
6 Karena itu setiap orang yang tetap berada di
dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi; setiap orang
yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak
mengenal Dia. 7 Anak-anakku, janganlah
membiarkan seorangpun menyesatkan kamu.
Barangsiapa yang berbuat kebenaran adalah
benar, sama seperti Kristus adalah benar;
Demikianlah sabda Tuhan !
Jem. : Syukur kepada Allah !
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2.5. Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan
Yesus Kristus menurut Lukas 24 : 36-48.
Dan sementara mereka bercakap-cakap
tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di
tengah-tengah mereka dan berkata kepada
mereka: "Damai sejahtera bagi kamu!"
37 Mereka terkejut dan takut dan menyangka
38 Akan tetapi
bahwa mereka melihat hantu.
Ia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu
terkejut dan apa sebabnya timbul keraguraguan di dalam hati kamu? 39 Lihatlah tanganKu dan kaki-Ku: Aku sendirilah ini; rabalah Aku
dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan
tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaKu." 40 Sambil berkata demikian, Ia
memperlihatkan tangan dan kaki-Nya kepada
mereka. 41 Dan ketika mereka belum percaya
karena girangnya dan masih heran, berkatalah
Ia kepada mereka: "Adakah padamu makanan di
sini?" 42 Lalu mereka memberikan kepada-Nya
sepotong ikan goreng. 43 Ia mengambilnya dan
memakannya di depan mata mereka. 44 Ia
berkata kepada mereka: "Inilah perkataan-Ku,
yang telah Kukatakan kepadamu ketika Aku
masih bersama-sama dengan kamu, yakni
bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis
36
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tentang Aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab
nabi-nabi dan kitab Mazmur." 45 Lalu Ia
membuka pikiran mereka, sehingga mereka
mengerti Kitab Suci. 46 Kata-Nya kepada
mereka: "Ada tertulis demikian: Mesias harus
menderita dan bangkit dari antara orang mati
pada hari yang ketiga, 47 dan lagi: dalam namaNya
berita
tentang
pertobatan
dan
pengampunan dosa harus disampaikan kepada
segala bangsa, mulai dari Yerusalem. 48 Kamu
adalah saksi dari semuanya ini.
Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah kita
yang mendengarkan, menghayati, dan menjadi
pelaku firman dalam hidup keseharian.
Jem. : (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
2.6. Khotbah :
“Komunitas Yang Bersaksi”
2.7. Saat Hening
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV
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: PS Glorificamus
: PS Gita Kalvari
: PS Biduan Sion
: Ens. Remaja

2.8. Pengakuan Iman Rasuli
(berdiri)
Pnt : Bersama dengan gereja di segala abad dan
tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan
iman percaya kita, seturut dengan Pengakuan
Iman Rasuli. Aku percaya…
2.9. Doa Syafaat
(duduk)
(Diakhiri dengan nyanyian Doa Bapa Kami)
III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : “Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadaMu, Allahku, aku hendak meninggikan Engkau.
Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik!
Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih
setia-Nya.” (Mazmur 118 : 28-29)
SUDAHKAH YANG TERBAIK
NKB. 199 : 1, 2, 3
1. Sudahkah yang terbaik kuberikan,
Kepada Yesus, Tuhanku?
Besar pengurbanan-Nya di Kalvari!
Diharap-Nya terbaik dariku.
Refrein:
Berapa yang terhilang t’lah kucari
Dan kulepaskan yang terbelenggu?
Sudahkah yang terbaik ku berikan
Kepada Yesus, Tuhanku?
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2. Begitu banyak waktu yang terluang,
Sedikit kub’ri bagi-Nya
Sebab kurang kasihku pada Yesus;
Mungkinkah hancur pula hati-Nya?
Refrein.
3. Telah kuperhatikankah sesama,
Atau kubiarkan tegar?
‘Ku patut menghantarnya pada kristus
Dan kasih Tuhan harus kusebar.
Refrein.
3.2. Doa persembahan

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Lagu Pengutusan
GENTA INJIL BERGAUNG
NKB.202:1, 2, 3
1. Genta Injil bergaung ke seluruh dunia,
membawakan kabar s'lamat
bagi umat manusia.
Besarlah kasih Hu, Yang mengutus Putra-Nya,
agar orang yang percaya
dapat hidup s'lamanya.
Refrein:
Suaranya bergema dalam dunia yang cemar,
Injil-Nya memberi sukacita yang besar.
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2. Genta Injil mengundang masuk pesta mulia,
jangan tampik panggilan-Nya
yang penuh anugerah.
" 'Ku-b'rikan tubuh-Ku,
'kau yang lapar, makanlah!
walaupun dosamu merah,
bagai salju putihlah."
Refrein.
3. Genta Injil bergaung, peringatan terdengar:
barang siapa yang menolak,
dapat hukuman besar.
Serahkan hidupmu pada Yesus, Tuhanmu,
jika 'kau tidak terlambat,
akan s'lamatlah tentu.
Refrein.
4.2. Berkat
PF : Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Jem. : Kami mengarahkan hati kami
Tuhan.
PF : Jadilah saksi Kristus.
Jem. : Syukur kepada Allah.
PF : Terpujilah Tuhan.
Jem. : Kini dan selamanya.

kepada
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PF

: Pulanglah dengan damai sejahtera dan
terimalah berkat Tuhan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi
engkau, Tuhan menyinari engkau dengan
wajah-Nya dan memberi engkau kasih
karunia, Tuhan menghadapkan wajah-Nya
kepadamu dan memberi engkau damai
sejahtera. Amin.
Jem. : (menyanyikan)
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya. Amin, amin, amin.
(Jemaat tetap berdiri sampai prosesi keluar
Pelayan Firman)
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