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I. PERHIMPUNAN
(berdiri)
1.1. Ajakan
Pnt : Terpujilah Tuhan! Hari demi hari Ia menanggung bagi kita; Allah
adalah keselamatan kita. (Mazmur 68:20).
J
: Dan terpujilah kiranya nama-Nya yang mulia selama-lamanya,
dan kiranya kemuliaan-Nya memenuhi seluruh bumi. (Mazmur
72:19).
NAMA YESUS TERMULIA
PKJ. 184:1
Syair dan lagu: Pontas Purba, 1998, berdasarkan Filipi 2:9-11

do = a, 4 ketuk.
Nama Yesus termulia di atas segala nama,
agar di dalam nama-Nya semuanya menyembah.
Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan.
S’gala lidah pun berkata: Yesus Kristus itu Tuhan.
Terpuji nama-Nya, terpuji nama-Nya,
sembah dan pujilah Raja alam semesta.
Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan.
S’gala lidah pun berkata: Yesus Kristus itu Tuhan.
1.2. Votum dan Salam:
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, Yang menjadikan
langit dan bumi, yang memelihara kasih setia-Nya sampai selamalamanya.
J
: (menyanyikan) AMIN 3x.
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari
Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian.
J
: Dan beserta saudara juga.
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------------------------------------------------------------------------------Jemaat duduk
1.3. Kearifan Adalah Kebutuhan Yang Harus
PF : Kearifan adalah sebuah kebutuhan yang harus bagi anak-anak Allah.
Hidup di alam kemerdekaan di negara yang majemuk di mana
keanekaragaman adalah kenyataan. Hidup sebagai anak-anak Allah
di metropolitan dengan segudang pesona dan tantangan. Hidup
sebagai anak-anak Allah dalam masyarakat Betawi, salah satu
bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Keberadaan kita bukan
kebetulan, kita di sini adalah anugerah sekaligus panggilan. Firman
Tuhan berkata: “Karena itu, perhatikanlah dengan saksama,
bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti
orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini
adalah jahat. (Efesus 5:15-16). Kearifan akan membawa kita tahu
kapan kita harus lembut bagai merpati, kapan membara bagai api,
kapan harus berdiri kokoh bak tembok benteng, kapan harus cairmengalir laksana air.
PAKAILAH WAKTU ANUG’RAH TUHANMU
NKB.211:1-2.
Syair dan lagu: Grijp toch de kansen; Ira D. Sankey,
Terjemahan: Tim Nyanyian GKI

do = es, 4 ketuk.
1. Pakailah waktu anug’rah Tuhanmu,
hidupmu singkat bagaikan kembang.
Mana benda yang kekal di hidupmu?
Hanyalah kasih tak akan lekang.
Refrein:
Tiada yang baka di dalam dunia,
s’gala yang indahpun akan lenyap.
Namun kasihmu demi Tuhan Yesus
sungguh bernilai dan tinggal tetap.
2. Janganlah sia-siakan waktumu,
hibur dan tolonglah yang berkeluh.
Biarlah lampumu t’rus bercahaya,
muliakanlah Tuhan di hidupmu.
Refrein.
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1.4. Pengakuan Dosa
Kita tidak selalu arif…
DOSA DUNIA HAPUSLAH
PKJ. 38:1-2.
Syair dan lagu: Esti W. Kristofera

do = c, 4 ketuk.
1. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus.
Akupun dibasuh-Nya oleh darah-Nya yang kudus.
Tak binasa jiwaku kar’na kasih-Nya penuh;
Yesus Kristus Tuhanku jadi Juru s’lamatku.
2. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah kupahami.
Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebarlah.
Rindu hatiku penuh jadi hamba Tuhanku;
kuberikan hidupku kini dan selamanya.
1.5. Berita Anugerah
PF : Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan
kita. (Galatia 5:1a). Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan
seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk
menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai
hamba Allah. (1 Petrus 2:16).
J

Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
: Syukur kepada Allah !
‘KU INGIN BERPERANGAI
NKB. 122:1-2.
Syair dan lagu: IIk wens to sijn als Jesus; Joh. de Heer,
Terjemahan: Yamuger

do = d, 4 ketuk.
1. ‘Ku ingin berperangai laksana Tuhanku,
lemah lembut dan ramah, dan manis budiku.
Tetapi sungguh sayang, ternyata ‘ku cemar.
Ya Tuhan, b’ri ‘ku hati yang suci dan benar.
-----------------------------------BERSALAM-SALAMAN-------------------------------4

2. ‘Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya,
menghibur orang susah, menolong yang lemah.
Tetapi sungguh sayang ternyata ‘ku cemar
Ya Tuhan, b’ri ‘ku hati yang suci dan benar.
------------------------------------------------------------------------------Jemaat duduk
II. PELAYANAN FIRMAN
2.1. Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
2.2. Bacaan I
Pnt : Bacaan pertama diambil dari Kitab 1 Raja-raja 2:10-12,3:3-14.
Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek
moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. 11 Dan Daud memerintah
orang Israel selama empat puluh tahun; di Hebron ia memerintah tujuh
tahun, dan di Yerusalem ia memerintah tiga puluh tiga tahun. 12 Salomo
duduk di atas takhta Daud, ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh.
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Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada TUHAN dengan hidup
menurut ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya; hanya, ia masih
mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit
pengorbanan. 4 Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk
mempersembahkan korban, sebab di situlah bukit pengorbanan yang
paling besar; seribu korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas
mezbah itu. 5 Di Gibeon itu TUHAN menampakkan diri kepada Salomo
dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah: "Mintalah apa
yang hendak Kuberikan kepadamu." 6 Lalu Salomo berkata: "Engkaulah
yang telah menunjukkan kasih setia-Mu yang besar kepada hamba-Mu
Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan
jujur terhadap Engkau; dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih
setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang
duduk di takhtanya seperti pada hari ini. 7 Maka sekarang, ya TUHAN,
Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja
menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan
belum berpengalaman. 8 Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengahtengah umat-Mu yang Kaupilih, suatu umat yang besar, yang tidak
terhitung dan tidak terkira banyaknya. 9 Maka berikanlah kepada
hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi
umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat,
sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar
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ini?" 10 Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal
yang demikian. 11 Jadi berfirmanlah Allah kepadanya: "Oleh karena
engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur
panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian
untuk memutuskan hukum, 12 maka sesungguhnya Aku melakukan
sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya Aku memberikan
kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum
engkau tidak ada seorangpun seperti engkau, dan sesudah engkau
takkan bangkit seorangpun seperti engkau. 13 Dan juga apa yang tidak
kauminta Aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan,
sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorangpun seperti engkau di
antara raja-raja. 14 Dan jika engkau hidup menurut jalan yang
Kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintah-Ku,
sama seperti ayahmu Daud, maka Aku akan memperpanjang umurmu."
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
2.3. Mazmur Tanggapan
Mazmur 111
Refrein
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian dinyanyikan bersama
jemaat).
Haleluya, ‘ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku.
Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaat-Mu.
1. Layak selalu diselidiki umat-Mu.
Agung semarak pekerjaan-Mu, O, Tuhan.
dan keadilan-Mu tetap selamanya.
Refrein.
4. Dikirimkan-Nya kebebasan bagi umat
perjanjian-Nya tetap untuk selamanya.
Takut kepada Tuhan awal dari hikmat.
Berakal budilah yang melakukannya.
Refrein.
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2.4. Bacaan II
Pnt : Bacaan kedua diambil dari Surat Efesus 5:15-21.
Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, bagaimana kamu hidup,
janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, 16 dan
pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17
Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu
mengerti kehendak Tuhan. 18 Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur,
karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu
penuh dengan Roh, 19 dan berkata-katalah seorang kepada yang lain
dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan
bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. 20 Ucaplah syukur
senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus
kepada Allah dan Bapa kita 21 dan rendahkanlah dirimu seorang
kepada yang lain di dalam takut akan Kristus.
15

Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
2.5. Bacaan III
PF : Bacaan ketiga, Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Yohanes 6:5158.
Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan
dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang Kuberikan itu
ialah daging-Ku, yang akan Kuberikan untuk hidup dunia." 52 Orangorang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata:
"Bagaimana Ia ini dapat memberikan daging-Nya kepada kita untuk
dimakan." 53 Maka kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan
minum darah-Nya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. 54
Barangsiapa makan daging-Ku dan minum darah-Ku, ia mempunyai
hidup yang kekal dan Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman.
55 Sebab daging-Ku adalah benar-benar makanan dan darah-Ku adalah
benar-benar minuman. 56 Barangsiapa makan daging-Ku dan minum
darah-Ku, ia tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia. 57 Sama seperti
Bapa yang hidup mengutus Aku dan Aku hidup oleh Bapa, demikian
juga barangsiapa yang memakan Aku, akan hidup oleh Aku. 58 Inilah
roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan
nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barangsiapa makan roti ini,
ia akan hidup selama-lamanya."
51
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PF
J

: Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah
mereka yang mendengarkan Firman Allah dan memeliharanya.
Haleluya!
: (menyanyikan) Haleluya 3x.

2.6. Khotbah : “Hiduplah Sebagai Orang Arif”
2.7. Saat Hening
 Kebaktian I
 Kebaktian II
 Kebaktian III
 Kebaktian IV

:
:
:
:

PS. PDP
PS. Efrata
PS. Gita Kalvari
PS. Kidung Agung

2.8. Pengakuan Iman
(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. Menyanyikan Lagu Kebangsaan: Indonesia Raya
(berdiri)
Pnt : 70 tahun, sejak 17 Agustus 1945, Allah sudah merahmati bangsa
kita, Indonesia dengan kemerdekaan. Hiduplah Indonesia Raya…
(jemaat menyanyikan Indonesia Raya)
2.10. Doa Syafaat

(duduk)
III. PERSEMBAHAN SYUKUR

3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Bersyukur adalah sebuah cara hidup yang pantas, karena kita
menerima cinta dan anugerah Allah yang melimpah. Beryukur juga
adalah sebuah cara yang menjadikan kita berbahagia. Marilah kita
memberi persembahan sambil mengingat firman Tuhan:
“Nyanyikanlah mazmur bagi TUHAN, hai orang-orang yang dikasihiNya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus!”
(Mazmur 30:5).
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ANGKATLAH HATIMU PADA TUHAN
PKJ. 4:1-2.
Syair dan Lagu: Arnoldus Isaak Apituley, 1998

la = d, 4 ketuk.
1. Angkatlah hatimu pada Tuhan,
bunyikan kecapi dan menari.
Jangan lupa bawa persembahan.
Mari kawan, Ajak teman
bersama menyembah.
Refrein:
Sorak-sorak, sorak Haleluya!
Mari, mari, mari, nyanyilah
Pujilah Tuhan yang Mahakudus.
Mari kawan, ajak teman
bernyanyilah terus.
2. Janganlah mengaku anak Tuhan
Jika engkau mengeraskan hati
Jadilah pelaku firman Tuhan
Mari kawan, ajak teman
bersama menyembah.
Refrein.
3.2. Doa Syukur

(berdiri)
IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT

4.1. Nyanyian Pengutusan
Pnt : “Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna,
datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang; pada-Nya
tidak
ada
perubahan
atau
bayangan
karena
pertukaran.”(Yakobus.1:17).
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INDAHNYA INDONESIA
Lirik dan Lagu: Ferdinand Alexander (Pemenang Lomba Cipta Lagu Tema Bulan Seni 2015)

do = D, 4 ketuk

MM = 92
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4.2. Pengutusan
PF : 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.
4.3. Berkat
PF : 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.
J
: (menyanyikan) Haleluya 5x. Amin 3x.
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