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I.
PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(berdiri)
Pnt : “Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik!
Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.
Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus
TUHAN, yang ditebus-Nya dari kuasa yang
menyesakkan, yang dikumpulkan-Nya dari negerinegeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari
selatan.” (Mazmur 107:1-3)
BERHIMPUN SEMUA
KJ. 15: 1, 2, 3
1. Berhimpun semua menghadap Tuhan
dan pujilah Dia, Pemurah benar.
Berakhirlah segala pergumulan,
diganti kedamaian yang besar.
2. Hormati nama-Nya serta kenangkan
mujizat yang sudah di buat-Nya.
Hendaklah t'rus syukurmu kaunyatakan
di jalan hidupmu seluruhnya.
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3. Berdoa dan jaga supaya jangan
penggoda merugikan jiwamu.
Di dunia tegaklah kemenangan
dan dasarnya imanmu yang teguh.
1.2. Votum & Salam
PF : Pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa
Pencipta langit dan bumi, yang kasih setia-Nya kekal
untuk selama-lamanya
Jmt : (menyanyikan) Amin, amin, amin.
PF : Salam Sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di
dalam nama Tuhan.
Jmt : Salam sejahtera bagi saudara juga.
1.3. Kata Pembuka
(duduk)
PF : “Aku,
Akulah
Dia
yang
menghapus
dosa
pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku
tidak mengingat-ingat dosamu.” (Yesaya 43 : 25)
GEMBALA BAIK BERSULING NAN MERDU
KJ 415:1, 2
1. Gembala baik, bersuling nan merdu,
membimbing aku pada air tenang
dan membaringkan aku berteduh
di padang rumput hijau berkenan.
Refrein :
O, Gembalaku itu Tuhanku,
membuat aku tent'ram hening.
Mengalir dalam sungai kasihku
kuasa damai cerlang, bening.
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2. Kepada domba haus dan lesu
Gembala baik memb'rikan air segar;
ke dalam hati haus dan sendu
dib'ri-Nya air hidup yang benar.
Refrein.
1.4. Pengakuan Dosa
PF : (Menaikkan doa pengakuan Dosa)
DULU KUTERTINDIH DOSA
PKJ 199:1, 2
1. Dulu ‘ku tertindih dosa, oleh malu terbeban.
Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku oleh-Nya.
Refrein:
Dijamah, ‘ku dijamah! Meluap suka citaku!
Tuhan Yesus menjamahku; diriku ciptaan baru.
2. Saat kuterima Yesus, jadi baru diriku.
Tak ‘ku berhenti memuji, memuji Dia selamanya.
Refrein.
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : “Oleh karena engkau berharga di mata-Ku dan mulia,
dan Aku ini mengasihi engkau, maka Aku memberikan
manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai
ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab Aku ini
menyertai engkau, Aku akan mendatangkan anak
cucumu dari timur, dan Aku akan menghimpun engkau
dari barat.” (Yes. 43: 4,5)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jmt : Syukur kepada Allah !
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Jemaat saling berjabatan tangan untuk menyampaikan
“Salam Damai”
HANYALAH YESUS JURUSELAMAT
PKJ. 126 : 1, 3
1. Hanyalah Yesus Juruselamat,
Dialah sumber hidup baka.
Layaklah Dia terima kuasa,
puji dan hormat selamanya!
Refrein:
Hanyalah Yesus Juruselamat;
aib dan dosa dihapus-Nya.
Hanyalah Yesus Juruselamat;
hidup abadi dib’rikan-Nya!
3. Meskipun susah maupun derita,
hanyalah Yesus penolongku.
Meski gelombang yang menghempaskan,
hanyalah Yesus penolongku.
Refrein.
II.
2.1.
2.2.
Pnt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan I :
: Bacaan pertama diambil dari Keluaran 32 : 7-14
Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Pergilah,
turunlah, sebab bangsamu yang kaupimpin keluar dari
tanah Mesir telah rusak lakunya. 8 Segera juga mereka
menyimpang dari jalan yang Kuperintahkan kepada
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mereka; mereka telah membuat anak lembu tuangan,
dan kepadanya mereka sujud menyembah dan
mempersembahkan korban, sambil berkata: Hai Israel,
inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar
dari tanah Mesir." 9 Lagi firman TUHAN kepada Musa:
"Telah Kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka
adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. 10 Oleh sebab
itu biarkanlah Aku, supaya murka-Ku bangkit
terhadap mereka dan Aku akan membinasakan
mereka, tetapi engkau akan Kubuat menjadi bangsa
yang besar." 11 Lalu Musa mencoba melunakkan hati
TUHAN, Allahnya, dengan berkata: "Mengapakah,
TUHAN, murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu, yang
telah Kaubawa keluar dari tanah Mesir dengan
kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?
12 Mengapakah orang Mesir akan berkata: Dia
membawa
mereka
keluar
dengan
maksud
menimpakan malapetaka kepada mereka dan
membunuh mereka di gunung dan membinasakannya
dari muka bumi? Berbaliklah dari murka-Mu yang
bernyala-nyala itu dan menyesallah karena
malapetaka yang hendak Kaudatangkan kepada umatMu. 13 Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel,
hamba-hamba-Mu itu, sebab kepada mereka Engkau
telah bersumpah demi diri-Mu sendiri dengan
berfirman kepada mereka: Aku akan membuat
keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh
negeri yang telah Kujanjikan ini akan Kuberikan
kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk
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selama-lamanya." 14 Dan menyesallah TUHAN karena
malapetaka yang dirancangkan-Nya atas umat-Nya.
Demikianlah sabda Tuhan !
Jmt : Syukur kepada Allah !
2.3. Antar Bacaan : Mazmur 51 : 3-12
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian dinyanyikan
bersama jemaat)
Kasihanilah'ku, ya, Allah menurut kasih setia-Mu.
Hapuskan pelanggaranku,
menurut rahmat-Mu yang besar.
1. Bersihkan aku dari kesalahanku
dan tahirkanlah aku dari dosaku.
Sebab 'ku sadar akan pelanggaranku,
s'lalu bergumul dengan dosa-dosaku.
Pada-Mu sajalah 'ku berdosa
dan 'kulakukan apa yang jahat.
Agar Kau adil dalam putusan-Mu
dan bersih dalam penghukuman-Mu.
Refrein.
2. Sesungguhnyalah di dalam kesalahan
di dalam dosa aku diperanakkan.
Engkau berkenan kebenaran di batin.
Engkau mengajar hikmat kepada aku.
Bersihkanlah aku dengan hisop
maka aku tahir dari dosa.
Basuhlah aku, maka aku pulih:
lebih putih daripada salju!
Refrein.
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2.4. Bacaan II :
Pnt : Bacaan kedua diambil dari 1 Timotius 1:12-17
Aku bersyukur kepada Dia, yang menguatkan aku,
yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap
aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku
– 13 aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang
penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah
dikasihani-Nya, karena semuanya itu telah kulakukan
tanpa pengetahuan yaitu di luar iman. 14 Malah kasih
karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan
limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam
Kristus Yesus. 15 Perkataan ini benar dan patut
diterima sepenuhnya: "Kristus Yesus datang ke dunia
untuk menyelamatkan orang berdosa," dan di antara
mereka akulah yang paling berdosa. 16 Tetapi justru
karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini,
sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus
menunjukkan seluruh kesabaran-Nya. Dengan
demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang
kemudian percaya kepada-Nya dan mendapat hidup
yang kekal. 17 Hormat dan kemuliaan sampai selamalamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal,
yang tak nampak, yang esa! Amin.
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Demikianlah sabda Tuhan !
Jmt : Syukur kepada Allah !
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2.5. Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus
Kristus menurut Lukas 15 : 1-10
Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa
biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan
Dia. 2 Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan
ahli-ahli Taurat, katanya: "Ia menerima orang-orang
berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka."
3 Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka:
4 "Siapakah di antara kamu yang mempunyai seratus
ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di
antaranya, tidak meninggalkan yang sembilan puluh
sembilan ekor di padang gurun dan pergi mencari yang
sesat itu sampai ia menemukannya? 5 Dan kalau ia telah
menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya
dengan gembira, 6 dan setibanya di rumah ia memanggil
sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta
berkata kepada mereka: Bersukacitalah bersama-sama
dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah
kutemukan. 7 Aku berkata kepadamu: Demikian juga
akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa
yang bertobat, lebih dari pada sukacita karena sembilan
puluh sembilan orang benar yang tidak memerlukan
pertobatan." 8 "Atau perempuan manakah yang
mempunyai sepuluh dirham, dan jika ia kehilangan satu
di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu
rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia
menemukannya? 9 Dan kalau ia telah menemukannya, ia
memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya
serta berkata: Bersukacitalah bersama-sama dengan
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aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan.
10 Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan ada
sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu
orang berdosa yang bertobat."
Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah kita yang
mendengarkan, menghayati, dan menjadi pelaku
firman dalam hidup keseharian.
Jmt : (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
2.6. Khotbah : “Cari Atau Biarkan”
2.7. Saat Hening
Kebaktian I&II: PS. Imanuel & PS Pelawat GKI Wahid Hasyim
Kebaktian III : PSA Tunas Zaitun 1
Kebaktian IV : VG Gracia
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)

III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : “Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah
dan bayarlah nazarmu kepada Yang Mahatinggi!
Berserulah kepada-Ku pada waktu kesesakan, Aku akan
meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan
Aku." (Maz. 50:14,15)
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PAKAILAH SELURUH HIDUPMU
PKJ 153 : 1, 2, 3
1. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia.
Tiap harta dan talentamu pergunakan bagi-Nya.
Refrein:
Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta;
Dia tahu yang kaubutuhkan kini dan selamanya.
2. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu.
Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsamu.
Refrein.
3. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu.
Sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu.
Refrein.
3.2. Doa persembahan

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Lagu Pengutusan
'KU CARI SUATU PANJI
NKB.177 : 1, 2
1. 'Ku cari suatu panji 'kan 'ku iring tetap,
dan pandu yang berani, takutku 'kan lenyap.
'Ku cari kesempatan mencoba dayaku,
yang dapat memuaskan dahaga jiwaku.
Refrein:
Di dalam Yesus Tuhan 'ku mendapatkannya;
tetaplah 'ku berjalan t'rus di bawah panjiNya.
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2. 'Ku cari jawab pasti, penawar raguku;
dan suluh yang memandu setiap langkahku.
'Ku cari tutur hikmat, yang kuasanya besar
supaya makna hidup tersingkaplah benar.
Refrein.
4.2.
PF
Jmt
PF
Jmt
PF
Jmt

Pengutusan
: Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
: Jadilah saksi Kristus.
: Syukur kepada Allah.
: Terpujilah Tuhan.
: Kini dan selamanya.

4.3. Berkat
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.
Jmt : (menyanyikan) Haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.
(Jemaat tetap berdiri sampai prosesi keluar Pelayan Firman)
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