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“Kasih Yang Mengubah”
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-

Bunyi lonceng gereja satu kali (5 menit sebelum jam ibadah)
PS. Angelic Kids 1 mengisi pujian
Hening
Warta Lisan dan penyalaan Lilin Paskah

PANGGILAN BERIBADAH
(berdiri)
Pnt : Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat
ini, kita berkumpul dalam sukacita kebangkitan Tuhan Yesus
yang menyelamatkan. Oleh karena itu, mari kita serukan
nama-Nya bersama seluruh gereja disegala abad dan tempat.
Pnt + J :
Pujilah TUHAN, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai
segala suku bangsa! Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan
kesetiaan TUHAN untuk selama-lamanya. Haleluya!”
(Mazmur: 117)
J
: (Menyanyikan)
SETIAMU TUHANKU (NKB. 34:1)
Medley
MULIA, MULIA NAMA-NYA (PKJ. 02)
Cantoria :
1. Great is Thy faithfulness, O God my Father;
There is no shadow of turning with Thee;
Thou changest not, Thy compassions, they fail not;
As Thou hast been, Thou forever will be.
Great is Thy faithfulness! Great is Thy faithfulness!
Morning by morning new mercies I see.
All I have needed Thy hand hath provided;
Great is Thy faithfulness, Lord, unto me!
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Jemaat :
1. Setia-Mu, Tuhanku, tiada bertara
di kala suka, di saat gelap.
Kasih-Mu, Allahku, tidak berubah,
Kaulah Pelindung abadi tetap.
Refrein:
Setia-Mu Tuhanku, mengharu hatiku,
setiap pagi bertambah jelas.
Yang ‘ku perlukan tetap Kau berikan,
sehingga akupun puas lelas.*
*puas lelas = puas sekali

Jemaat :
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.
Sang Penebus, Mahakudus, Mahabesar.

VOTUM DAN SALAM
PF : Ibadah Paskah ini, berlangsung di dalam pertolongan Allah
Bapa Pencipta langit dan bumi yang kasih setia-Nya kekal
untuk selama-lamanya!
J
: (menyanyikan) Amin-Amin-Amin.
PF : Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus
Kristus beserta saudara-saudara!
J
: Beserta dengan saudara juga!
KATA PEMBUKA
(duduk)
PF : Yohanes 3 : 16-18 memberitakan bahwa “Karena begitu
besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah
mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang
yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh
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hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam
dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk
menyelamatkannya oleh Dia.”
: (Menyanyikan)
KRISTUS BANGKIT SORAKLAH
KJ. 188:1,2
1. Kristus bangkit! Soraklah: Haleluya!
Bumi, sorga bergema: Haleluya!
Berbalasan bersyukur: Haleluya!
Muliakan Tuhanmu! Haleluya!
2. Karya kasih-Nya genap, Haleluya!
Kemenangan-Nya tetap; Haleluya!
Surya s’lamat jadi trang, Haleluya!
takkan lagi terbenam. Haleluya!

PENGAKUAN DOSA
(duduk)
PF : (Memimpin Jemaat menaikkan doa pengakuan dosa)
NYANYIAN PENYESALAN
J
: (Menyanyikan)
KAR’NA KASIH-NYA
NKB 85:1
SOLOIS :
1. Mengapa Yesus turun dari sorga,
masuk dunia g’lap penuh cela;
Berdoa dan bergumul dalam taman,
cawan pahit pun dit’rima-Nya?
Mengapa Yesus menderita, didera,
dan mahkota duri pun dipakai-Nya?
Mengapa Yesus mati bagi saya?
Kasih-Nya, ya kar’na kasih-Nya.
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Jemaat :
1. Mengapa Yesus turun dari sorga,
masuk dunia g’lap penuh cela;
berdoa dan bergumul dalam taman,
cawan pahit pun dit’rima-Nya?
Mengapa Yesus menderita, didera,
dan mahkota duri pun dipakai-Nya?
Mengapa Yesus mati bagi saya?
Kasih-Nya, ya kar’na kasih-Nya.
BERITA ANUGERAH
(berdiri)
PF : Bagi kita yang menyesali segala keberdosaan diri, dengarlah
kabar yang menyatakan bawa dosa kita diampuni. Sebab “…
kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh
baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus telah
dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa,
demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru.”
(Roma 6 : 4) Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
J
: Syukur kepada Allah
(memberikan salam pada saudara yang ada disekitarnya sambil
menyanyikan SALAM DAMAI)
Bersukacitalah selalu
tunjukkan wajah gembiramu.
Lihat teman di kanan, kiri dan disekitarmu;
Berikan salam damai, karna kasih karunia
serta pengampunan-Nya di beri.
Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain:
Itu kehendak Tuhan bagimu,
Itu kehendak Tuhan bagimu,
Itu kehendak Tuhan bagimu.
PF : “Demikianlah hendaknya kamu memandangnya: bahwa kamu
telah mati bagi dosa , tetapi kamu hidup bagi Allah dalam
Kristus Yesus.” (Roma 6 : 11)
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: (menyanyikan)
PERUBAHAN BESAR
PKJ. 239:1,2
1. Perubahan besar di kehidupanku
sejak Yesus di hatiku;
di jiwaku bersinar terang yang cerlang
sejak Yesus di hatiku
Refrein :
Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku
Jiwaku bergemar bagai ombak besar
sejak Yesus di hatiku
2. Aku tobat, kembali ke jalan benar
sejak Yesus di hatiku;
dan dosaku di hapus, jiwaku segar
sejak Yesus di hatiku
Refrein.

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
 Doa Epiklese
 Pembacaan Alkitab
PF : Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut
pasal Yohanes 20 ayat 1 s/d 18, sebagai berikut :
20:1 Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari
masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia
melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. 20:2 Ia berlari-lari
mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi
Yesus, dan berkata kepada mereka: "Tuhan telah diambil orang
dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana Ia diletakkan. " 20:3
Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. 20:4
Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu
berlari lebih cepat dari pada Petrus sehingga lebih dahulu
sampai di kubur. 20:5 Ia menjenguk ke dalam, dan melihat kain
kapan terletak di tanah; akan tetapi ia tidak masuk ke dalam.
6

Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk
ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, 20:7
sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak
terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat
yang lain dan sudah tergulung. 20:8 Maka masuklah juga murid
yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia
melihatnya dan percaya. 20:9 Sebab selama itu mereka belum
mengerti isi Kitab Suci yang mengatakan, bahwa Ia harus
bangkit dari antara orang mati. 20:10 Lalu pulanglah kedua
murid itu ke rumah. 20:11 Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu
dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur
itu, 20:12 dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian
putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di
sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. 20:13 Kata
malaikat-malaikat itu kepadanya: "Ibu, mengapa engkau
menangis?" Jawab Maria kepada mereka: "Tuhanku telah
diambil orang dan aku tidak tahu di mana Ia diletakkan." 20:14
Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat
Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu, bahwa itu adalah
Yesus. 20:15 Kata Yesus kepadanya: "Ibu, mengapa engkau
menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka
orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepada-Nya:
"Tuan, jikalau tuan yang mengambil Dia, katakanlah kepadaku,
di mana tuan meletakkan Dia, supaya aku dapat mengambilNya." 20:16 Kata Yesus kepadanya: "Maria!" Maria berpaling dan
berkata kepada-Nya dalam bahasa Ibrani: "Rabuni!", artinya
Guru. 20:17 Kata Yesus kepadanya: "Janganlah engkau
memegang Aku, sebab Aku belum pergi kepada Bapa, tetapi
pergilah kepada saudara-saudara-Ku dan katakanlah kepada
mereka, bahwa sekarang Aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan
Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu." 20:18 Maria Magdalena
pergi dan berkata kepada murid-murid: "Aku telah melihat
Tuhan!" dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu
kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah
mereka yang mendengarkan Firman Allah dan yang
memeliharanya. Haleluya!
20:6
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: Haleluya (3x)
Drama
Kotbah : “Kasih Yang Mengubah”
Saat teduh
Persembahan Pujian : PS. Angelic Kids 1

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.
Aku percaya...
KEBAKTIAN III Pk. 10.00 WIB
LITURGI PELANTIKAN BADAN PEKERJA MAJELIS JEMAAT
 Pengantar
Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Mahakasih dan
Mahamurah, untuk menyelenggarakan pelantikan Badan Pekerja
Majelis Jemaat. Badan Pekerja Majelis Jemaat adalah Organ
Majelis Jemaat yang terdiri dari Penatua dan Pendeta yang oleh
karena fungsi strukturalnya bertugas untuk menjalankan fungsi
kepemimpinan harian dan pembangunan jemaat.
Kepemimpinan yang dijalankan oleh Penatua dan Pendeta pada
hakikatnya adalah kepemimpinan yang melayani dengan
meneladan Yesus Kristus sang kepala Gereja. Oleh karena itu
barang siapa hendak memimpin maka ia harus menjadi seorang
pelayan.
Kepemimpinan yang dijalankan oleh Penatua dan Pendeta adalah
kepemimpinan yang kolektif kolegial. Maka Penatua dan Pendeta
Yang duduk sebagai Badan Pekerja tidak lebih tinggi dari anggota
majelis jemaat yang lain, begitupula sebaliknya.
Kepemimpinan yang dijalankan oleh Penatua dan Pendeta di tata
dalam system Presbyterial sinodal, oleh karena itu 8

kepemimpinan yang dijalankan oleh Badan Pekerja Majelis
Jemaat terikat dengan kesepakatan bersama di setiap lingkup
sebagaimana tertulis dalam dokumen-dokumen persidangan
gerejawi baik di lingkup majelis jemaat, majelis klasis, majelis
sinode wilayah maupun sinode Gereja Kristen Indonesia.
Dalam rangka mengemban kepemimpinan seperti itulah, maka
pada saat ini kita melantik Badan Pekerja Majelis Jemaat GKI Jl.
Gunung Sahari IV/ 8 Jakarta Pusat, untuk periode Pelayanan April
2016 sampai dengan Maret 2017.
 Doa Syukur
 Pernyataan Keyakinan dan Janji
Pertama-tama perkenankanlah saya menyebutkan nama dari
saudara-saudara yang akan dilantik sebagai Badan Pekerja
Majelis Jemaat, dan nama-nama yang disebutkan dipersilahkan
untuk berdiri di atas panggung (nama-nama dan Jabatan dari
personalia BPMJ disebut satu persatu)
Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, sudilah saudara-saudara
menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini:
1. Percayakah saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah
sendiri, melalui jemaat-Nya di sini, yang telah memanggil
saudara ke dalam pelayanan selaku Badan Pekerja Majelis
Jemaat GKI Jl. Gunung Sahari IV/ 8 Jakarta Pusat?
2. Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil saudara
akan tetap memimpin, menolong dan memampukan saudara
dalam melaksanakan pelayanan saudara?
3. Berjanjikah saudara untuk mengemban tugas kepemimpinan
selaku Badan Pekerja Majelis Jemaat dengan setia,
bertanggungjawab dan penuh sukacita, berlandaskan pada
Alkitab dan berpedoman pada Tata Gereja dan Tata Laksana
Gereja Kristen Indonesia?
BPMJ : Ya! Dengan pertolongan Tuhan, Saya Percaya, yakin
dan berjanji!
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 Pelayanan Pelantikan
PF
: Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil
saudara-saudara ke dalam pelayanan selaku Badan
Pekerja Majelis Jemaat GKI Jl. Gunung Sahari IV/8
Jakarta Pusat kiranya memelihara dan memperteguh
kepemimpinan dan pelayanan saudara, amin
(jemaat berdiri dan menyanyikan doksologi (KJ. 303))
Pujilah khalik semesta, sumber segala kurnia
Sorga dan bumi puji trus
Sang Bapa – Putra – Roh Kudus
Amin
 Pesan Bagi BPMJ
PF
: Saudara-saudara Badan pekerja Majelis jemaat Periode
April 2016-Maret 2017, inilah jemaat Tuhan yang
menantikan pelayanan saudara-saudara. Karena itu
berdirilah teguh dan jangan goyah dan giatlah selalu
dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam
persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan
sia-sia!
BPMJ : Kami akan menggunakan seluruh talenta dan
kemampuan yang Allah anugerahkan kepada kami
untuk melakukan pelayan yang Tuhan percayakan
kepada kami dengan rendah hati, lemah lembut dan
sabar, didalam pertolongan Roh Kudus yang
memimpin pelayanan kami.
 Pesan Bagi jemaat
(berdiri)
PF
: Jemaat yang dikasihi Tuhan sambutlah kepemimpinan
dan pelayanan Badan Pekerja Majelis Jemaat yang baru
ini, dukunglah mereka dalam mengemban tugas dan
panggilan yang Tuhan percayakan agar nama Tuhan
dipermuliakan
J
: Kami menyambut dan mendukung kepemimpinan
dan pelayanan Badan Pekerja Majelis Jemaat yang
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baru ini dan siap bekerjasama untuk mengemban
tugas dan panggilan gereja bagi hormat dan
kemuliaan Tuhan.
KEBAKTIAN I, II, III & IV
DOA SYAFAAT
PF : (Memimpin doa syafaat)

(duduk)

PERSEMBAHAN
Pnt : Mari kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan sambil
mengingat-ingat “… biarlah kamu dipergunakan sebagai batu
hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu
imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan
rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah” (1
Petrus 2 : 5)
J
: (Menyanyikan)
ALLAH ADALAH KASIH DAN SUMBER KASIH
KJ. 434:1-3
Refrein:
Allah adalah Kasih dan Sumber kasih.
Bukalah hatimu bagi Firman-Nya:
1. “Kamu dalam dunia, bukan dari dunia.
Kamu dalam dunia, bukan dari dunia:
Akulah yang memikul sengsaramu.”
Refrein.
2. “Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya.
Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya:
Aku yang mendamaikan sengketamu.”
Refrein.
3. “Gandum harus dipendam, baru banyak buahnya.
Gandum harus dipendam, baru banyak buahnya:
demikian kasih-Ku di dalammu.”
Refrein.
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DOA PERSEMBAHAN
Pnt : (Memimpin doa persembahan)

(berdiri)

PENGUTUSAN DAN BERKAT
J
: (Menyanyikan 2x)

(berdiri)

KASIH-NYA MENGUBAHKU
Kasih Yesus sungguh besar,
Telah s’lamatkan diriku
Kasih Yesus kepadaku membaharui hidupku
Ku tak lagi berdiam diri,
Ku mau hidup jadi saksi-Nya
Mengasihi, menghargai, mempedulikan sesama
Kasih Yesus kepadaku, telah mengubah hidupku.
CODA
Kasih-Nya ubah hidupku
PF
J
PF
J
PF
J
PF

J

:
:
:
:
:
:
:

Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Nyatakanlah buah-buah kebenaran dalam hidupmu.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Allah sumber kebenaran memenuhi engkau dengan Damai
sejahtera dan oleh penyertaan Roh-Nya yang Kudus
hidupmu menyatakan Damai sejahtera Allah yang
melampaui segala akal, kini dan selamanya. Haleluya!
: (menyanyikan) Haleluya 5x, Amin 3x.
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