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UMAT BERHIMPUN
PERSIAPAN
♪ Saat teduh/doa pribadi

(berdiri)

PANGGILAN BERIBADAH

Pnt : TUHAN itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat
terhadap segala yang dijadikan-Nya.
J

: Segala yang Kaujadikan itu akan bersyukur kepadaMu, ya TUHAN, dan orang-orang yang Kaukasihi akan
memuji Engkau.

Pnt : Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu, dan
akan membicarakan keperkasaan-Mu.
J

: Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anakanak manusia, dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu.

Bersama : “Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan
pemerintahan-Mu
tetap
melalui
segala
keturunan.” (Mazmur 145:9-13a)
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MULIA, MULIA NAMANYA
PKJ. 2 (dinyanyikan 2x)
Mulia, mulia nama-Nya.
Bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah!
Mulia, kekuasaan-Nya
memb’ri berkat bagi jemaat, bersyukurlah!
Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus.
Dialah selamanya Sang Raja benar!
Mulia, mulia nama-Nya!
Sang Penebus, Mahakudus, Mahabesar.
VOTUM DAN SALAM
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang
menjadikan langit dan bumi, yang memelihara ciptaanNya untuk selama-lamanya.
J
: (menyanyikan) Amin 3x.
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Saudara sekalian.
J
: Dan menyertai saudara juga.
(duduk)

SAPA PEMBUKA
PF

: “Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa dan
perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib di antara segala suku
bangsa. Sebab besar TUHAN dan terpuji sangat, dan lebih
dahsyat Ia dari pada segala allah. Sebab segala allah
bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi TUHANlah yang
menjadikan langit.” (1 Tawarikh 16:24-26)
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NYANYIAN JEMAAT
DIA NOBATKANLAH
KJ. 226:1,2,5
1. Dia nobatkanlah Sang Raja Penebus;
bahana sorga bergema memuji Dia t’rus.
Hai bangun, jiwaku, bernyanyilah serta,
memuji Jurus’lamatmu kekal selamanya.
2. Dia nobatkanlah Pengasih abadi;
di dalam darah luka-Nya kasih-Nya berseri.
Malaikat tercengang melihat dashyatnya
rahasia Allah terbentang demi manusia.
5. Dia nobatkanlah Sang Raja yang baka,
Pencipta alam semesta sempurna dan megah.
Hormati Penebus yang agung mulia;
Sang Anakdomba yang kudus terpuji s’lamanya.
DOA PENGAKUAN DOSA
PF : (memberi kesempatan terlebih dahulu kepada jemaat untuk
mengakui dosa dalam doanya masing-masing).
NYANYIAN PENGAKUAN DOSA
BUKA MATAKU
PKJ. 197 (Dinyanyikan 2x)
Buka mataku melihat-Mu, Yesus;
kuingin dekat-Mu menyatakan kasih.
Buka telingaku untuk mendengar-Mu.
O, buka mataku melihat-Mu, Yesus.
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BERITA ANUGERAH
(berdiri)
PF : Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku
J
: Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku
ialah Allah
PF : Percayalah kepada-Nya setiap waktu, hai umat,
curahkanlah isi hatimu di hadapan-Nya
J
: Allah ialah tempat perlindungan kita. (Mazmur 62:8-9)
PF : DEMIKIANLAH BERITA ANUGERAH DARI TUHAN!
J
: Syukur kepada Allah!
PUJI TUHAN, HALELUYA
KJ. 391:1,2
Refrein:
Puji Tuhan, haleluya! Puji Tuhan, haleluya,
kini dan selamanya! Amin.
1. Mengapa, orang Kristen, harapanmu lemah?
Tuhanmu berkuasa di atas dunia!
Refrein.
----JEMAAT SALING MEMBERIKAN SALAM DAMAI---2. Segala sesuatu ditanggung Tuhanmu.
Mengapa lagi takut? Percayalah teguh!
Refrein.
DOA MEMOHON PENYERTAAN ROH KUDUS
PEMBACAAN ALKITAB
Bacaan I :
Pnt : Bacaan pertama diambil dari Kitab 2 SAMUEL 6:1-5, 1219.
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Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara
orang Israel, tiga puluh ribu orang banyaknya. 2 Kemudian
bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale-Yehuda dengan
seluruh rakyat yang menyertainya, untuk mengangkut dari
sana tabut Allah, yang disebut dengan nama TUHAN semesta
alam yang bertakhta di atas kerubim. 3 Mereka menaikkan
tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah
mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit.
Lalu Uza dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan
kereta itu. 4 Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang
Ahyo berjalan di depan tabut itu. 5 Daud dan seluruh kaum
Israel menari-nari di hadapan TUHAN dengan sekuat tenaga,
diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan
ceracap. 12 Diberitahukanlah kepada raja Daud, demikian:
"TUHAN memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala
yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu." Lalu Daud
pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke
kota Daud dengan sukacita. 13 Apabila pengangkatpengangkat tabut TUHAN itu melangkah maju enam langkah,
maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak
lembu gemukan. 14 Dan Daud menari-nari di hadapan
TUHAN dengan sekuat tenaga; ia berbaju efod dari kain
lenan. 15 Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut
TUHAN itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. 16
Ketika tabut TUHAN itu masuk ke kota Daud, maka Mikhal,
anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat
raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan
TUHAN. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam
hatinya. 17 Tabut TUHAN itu dibawa masuk, lalu diletakkan
di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud
untuk itu, kemudian Daud mempersembahkan korban
bakaran dan korban keselamatan di hadapan TUHAN. 18
Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran
dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi
nama TUHAN semesta alam. 19 Lalu dibagikannya kepada
seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel,
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baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing
seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis.
Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu, masing-masing ke
rumahnya.

Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !

Mazmur 24 : 1-8
Refrein
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian dinyanyikan
bersama jemaat)
Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya
Tuhanlah yang punya dunia serta yang diam didalamnya.
2. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan?
Siapakah orang yang boleh berdiri ditempat-Nya yang kudus?
Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya ;
yang tidak berjiwa penipu; yang tidak bersumpah palsu.
Refrein.
3. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan
dan keadilan yang dari Allah yang menyelamatkan dia.
Itulah generasi yang menanyakan Dia
dan yang mencari wajah Tuhan, ya Allah Yakub!
Refrein.
Bacaan II :
Pnt : Bacaan kedua diambil dari Surat EFESUS 1:3-14.

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang
dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala
berkat rohani di dalam sorga. 4 Sebab di dalam Dia Allah
telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita
3
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kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. 5 Dalam kasih Ia
telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk
menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendakNya, 6 supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang
dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihiNya. 7 Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh
penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan
kasih karunia-Nya, 8 yang dilimpahkan-Nya kepada kita
dalam segala hikmat dan pengertian. 9 Sebab Ia telah
menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai
dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang
dari semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus 10 sebagai
persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam
Kristus sebagai Kepala segala sesuatu, baik yang di sorga
maupun yang di bumi. 11 Aku katakan "di dalam Kristus",
karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang
dijanjikan--kami yang dari semula ditentukan untuk
menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di
dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendakNya-- 12 supaya kami, yang sebelumnya telah menaruh
harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi
kemuliaan-Nya. 13 Di dalam Dia kamu juga--karena kamu
telah
mendengar
firman
kebenaran,
yaitu
Injil
keselamatanmu--di dalam Dia kamu juga, ketika kamu
percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang dijanjikanNya itu. 14 Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita
sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang
menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya.

Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !

Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut Injil Markus 6:14-29.
8

Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namaNya sudah terkenal dan orang mengatakan: "Yohanes
Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah
sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam Dia." 15 Yang lain
mengatakan: "Dia itu Elia!" Yang lain lagi mengatakan: "Dia
itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu." 16
Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata: "Bukan, dia itu
Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan yang bangkit
lagi." 17 Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang
menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara
berhubung dengan peristiwa Herodias, isteri Filipus
saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai
isteri. 18 Karena Yohanes pernah menegor Herodes: "Tidak
halal engkau mengambil isteri saudaramu!" 19 Karena itu
Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud
untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, 20 sebab Herodes
segan akan Yohanes karena ia tahu, bahwa Yohanes adalah
orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi
apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu
terombang-ambing, namun ia merasa senang juga
mendengarkan dia. 21 Akhirnya tiba juga kesempatan yang
baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya
mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya,
perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea.
22 Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu
menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya.
Raja berkata kepada gadis itu: "Minta dari padaku apa saja
yang kauingini, maka akan kuberikan kepadamu!", 23 lalu
bersumpah kepadanya: "Apa saja yang kauminta akan
kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku!"
24 Anak itu pergi dan menanyakan ibunya: "Apa yang harus
kuminta?" Jawabnya: "Kepala Yohanes Pembaptis!" 25 Maka
cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta: "Aku mau,
supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala
Yohanes Pembaptis di sebuah talam!" 26 Lalu sangat sedihlah
hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu14
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PF
J

tamunya ia tidak mau menolaknya. 27 Raja segera menyuruh
seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil
kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala
Yohanes di penjara. 28 Ia membawa kepala itu di sebuah
talam dan memberikannya kepada gadis itu dan gadis itu
memberikannya pula kepada ibunya. 29 Ketika murid-murid
Yohanes mendengar hal itu mereka datang dan mengambil
mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan.
: Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah kita yang
mendengarkan, menghayati, dan menjadi pelaku firman
dalam hidup keseharian.
: (menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya

KHOTBAH : “Siapakah Raja Kemuliaan ?”
SAAT HENING
PERSEMBAHAN PUJIAN
Kebaktian I
: PS. Glorificamus
Kebaktian II
: PS. Gema Kasih
Kebaktian III : VG. Gracia
Kebaktian IV : Ens. Remaja

PENGAKUAN IMAN
(berdiri)
Pnt : Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu,
masa kini dan masa yang akan datang mengingat
pengakuan pada baptisan kita menurut Pengakuan Iman
Rasuli.
J
: Aku Percaya..........
DOA SYAFAAT
PF : (Memimpin Doa Syafaat)
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PENGUCAPAN SYUKUR
Pnt : Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan
syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya :
Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia
memuliakan Aku; siapa yang jujur jalannya, keselamatan
yang dari Allah akan Kuperlihatkan kepadanya.” (Mazmur
50:23)
PADAMU TUHAN DAN ALLAHKU
KJ. 367 :1,2,3
Bait 1:
Pada-Mu, Tuhan dan Allahku, kupersembahkan hidupku:
dari-Mu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu ‘ku teduh.
Hatiku yang Engkau pulihkan pada-Mu juga kuberikan.
Bait 2:
Di dalam Yesus Kau nyatakan, ya Bapa, isi hati-Mu:
curahan kasih, kesukaan Engkau limpahkan bagiku.
Andaikan orang menyadari, niscaya, Tuhan, Kau dicari.
Bait 3:
Kumuliakan kuasa kasih, yang dalam Yesus terjelma;
‘ku berserah sebulat hati di dalam arus rahmat-Nya.
Diriku tak kuingat lagi, lautan kasih kuselami.
(berdiri)

DOA SYUKUR
TIADA LAIN LANDASANKU
NKB 120 : 1,2,3

1. Tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu;
Tiada lain harapanku, ‘ku bersandarkan nama-Mu.
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Refrein:
Kristuslah Batu Karangku, di atas Dia ‘ku teguh;
landasan lain hancur luluh.
2. Kasih karunia-Mu tetap, meskipun jalanku gelap;
kendati taufan menderu, tak akan karam jiwaku.
Refrein.
3. Perjanjian dan darah-Mu menjadi dasar hidupku;
Walau segalanya rebah, Perlindunganku: Tuhanlah.
Refrein.
PENGUTUSAN
PF : Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan
J
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan
PF : Jadilah saksi Kristus
J
: Syukur kepada Allah
PF : Terpujilah Tuhan
J
: Kini dan selamanya
BERKAT
PF : “Allah, sumber pengharapan, memenuhi engkau dengan
segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman engkau,
supaya oleh kekuatan Roh Kudus engkau berlimpahlimpah dalam pengharapan” AMIN.
J
: (menyanyikan) Haleluya 5x, Amin 3x
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