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I.

PERHIMPUNAN
(berdiri)

1.1.
Pnt
J
Pnt
J

Panggilan Beribadah
: Bersorak-sorailah bagi Allah hai umat-Nya!
: Karena keselamatan yang datang dari-Nya
: Bersukacitalah bagi Allah hai umat-Nya!
: Karena kasih-Nya dinyatakan dalam Kristus, Tuhan yang
telah bangkit bagi kita!
Pnt : Damai sejahtera dari Tuhan telah hadir dan akan selalu hadir
dalam hidup kita. Marilah bersama kita memuji Kristus yang
datang dalam nama Tuhan dengan bersama-sama bersorak
Pnt+ J :
“Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama
Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di
tempat yang mahatinggi!”
DIKAU, YANG BANGKIT, MAHAMULIA
KJ. 194 : 1,3
Syair: T. A toi la gloire, Edmond Budry 1884, terj. Yamuger 1984
Lagu: Georg Friedrich Handel

do = e, 2 ketuk
1. Dikau, Yang Bangkit, mahamulia!
Dikaulah abadi jaya dan megah!
Turun malak sorga putih cemerlang;
kubur Ia buka, tanda Kau menang.
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Refrein:
Dikau, Yang Bangkit, mahamulia!
Dikaulah abadi jaya dan megah!
3. Tuhanku hidup, takut pun lenyap.
Dia Junjunganku, Damaiku tetap.
Yesuslah Kuatku, Kemenanganku,
Yesus Hidupku, Kemuliaanku!
Refrein.
1.2. Votum & Salam
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, Yang
menjadikan langit dan bumi, Yang memelihara kasih setiaNya sampai selama-lamanya.
J
: (menyanyikan) AMIN 3x.
PF : Kasih Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus
Kristus, menyertai saudara sekalian.
J
: Dan beserta saudara juga.
(duduk)
1.3. Kata Pembuka
PF : “Ya TUHAN, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi
kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah
yang melakukannya bagi kami.” (Yesaya 26:12).
PUJI TUHAN, HALELUYA
KJ. 391 : 1,2,5
Syair dan lagu: Lobt den Herrn, Hans Kurt Ebert, terj. H.A. Pandopo 1973

do = d, 4 ketuk
Refrein:
Puji Tuhan, haleluya! Puji Tuhan, haleluya,
kini dan selamanya! Amin.
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1. Mengapa, orang Kristen, harapanmu lemah?
Tuhanmu berkuasa di atas dunia!
Refrein:
2. Segala sesuatu ditanggung Tuhanmu.
Mengapa lagi takut? Percayalah teguh!
Refrein.
5. Damaikanlah sengketa, satukan yang pecah,
ampuni yang bersalah, lindungi yang lemah!
Refrein.
1.4. Pengakuan Dosa (Doa)
JIKALAU TUHAN TIDAK MENEBUSKU
PKJ. 39 : 1,3
Syair dan lagu : Arnoldus Isaak Apituley 1998

do = d, 4 ketuk
1. Jikalau Tuhan tidak menebusku
dan Tuhan tidak mengampuniku,
hidupku berbeban dan dosaku berat!
Marilah, ya Tuhan, jamah diriku.
Marilah, ya Tuhan, jamah diriku.
3. Jikalau Tuhan datang menolongku,
dan Tuhan jaga hamba-Mu terus,
hidupku damailah, dosa terhapuslah.
Marilah, ya Tuhan, rangkul hamba-Mu.
Marilah, ya Tuhan, rangkul hamba-Mu.
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : “Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan
tangan kanan-Nya menjadi Pemimpin dan Juruselamat,
supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan
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J

dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan
Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang
yang mentaati Dia.” (Kisah Para Rasul 5:31-32) Demikianlah
berita anugerah dari TUHAN !
: Syukur kepada Allah !
(memberikan salam pada saudara yang ada di sekitarnya 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 : “Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan
mengabarkan dan bukannya allah asing yang ada di
antaramu. Kamulah saksi-saksi-Ku,” demikianlah Firman
TUHAN,” dan Akulah Allah. (Yesaya 43:12)
J
: (menyanyikan)
NYANYIKAN LAGI BAGIKU
NKB. 119 : 2,3
Syair dan lagu : Wonderful Words of Life; Philip P. Bliss (1838-1876),
terj. Tim Nyanyian GKI 1989

do = g, 6 ketuk (2x3)
2. Kristus memberi dunia, Firman Kehidupan.
Hai pendosa dengarkanlah, Firman Kehidupan.
Bagimu anug’rah, diberi berlimpah.
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Refrein:
Indah benar, ajaib benar, Firman Kehidupan
Indah benar, ajaib benar, Firman Kehidupan
3. Manislah gema Injil-Nya, Firman Kehidupan
Damai, ampunan dib’ri-Nya, Firman Kehidupan
Yesus Jurus’lamat, sumber s’gala rahmat.
Refrein.
(duduk)
II. PELAYANAN FIRMAN
2.1. Doa Epiklese
2.2. Bacaan I :
Pnt : Bacaan pertama diambil dari Kitab Kisah Para Rasul 5:27-32.
27 Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka
kepada Mahkamah Agama. Imam Besar mulai menanyai
mereka, 28 katanya: "Dengan keras kami melarang kamu
mengajar dalam Nama itu. Namun ternyata, kamu telah
memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak
menanggungkan darah Orang itu kepada kami." 29 Tetapi
Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya: "Kita harus
lebih taat kepada Allah dari pada kepada manusia. 30 Allah
nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu
gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. 31 Dialah yang
telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kananNya menjadi Pemimpin dan Juruselamat, supaya Israel dapat
bertobat dan menerima pengampunan dosa. 32 Dan kami
adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus,
yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati
Dia."
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
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2.3. Mazmur 118:14-29
Syair : Pdt. Arliyanus Larosa, menurut Mazmur 118:1-2, 14-24
Musik : Pdt. Arliyanus Larosa.

do = f, 4 ketuk, MM = 90
Refrein
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian dinyanyikan
bersama jemaat)
Bersyukurlah pada Tuhan kar’na Ia baik.
Bahwasanya untuk s’lamanya kasih setia-Nya.
Bersyukurlah pada Tuhan kar’na Ia baik.
Bahwasanya untuk s’lamanya kasih setia-Nya.
1. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku.
Ia sungguh t’lah menjadi kes’lamatanku
Sorak sorailah kemenangan sudah menggema.
Menggema dari kemah orang benar:
“Tangan Tuhan melakukan keperkasaan
meninggikan orang-orang yang benar!”
Refrein.
2. Aku tidak akan mati, tapi hidup
dan ku akan mencritakan karya-karya-Mu.
Tuhan t’lah menghajar aku dengan keras
Tapi Ia tak serahkan ku pada maut.
Bukakanku pintu gerbang kebenaran-Mu
Aku ingin masuk untuk bersyukur.
Refrein.
3. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan,
orang benar akan masuk ke dalamnya
Aku bersyukur pada-Mu, Kau menjawabku
dan telah menjadi kes’lamatanku
Batu yang sudah dibuang, tukang bangunan
kini sudah jadi batu penjuru.
Refrein.
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2.4. Bacaan II :
Pnt : Bacaan kedua diambil dari Kitab Wahyu 1:4-8 .
4 Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil:
Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dari Dia,
yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari
ketujuh roh yang ada di hadapan takhta-Nya, 5 dan dari
Yesus Kristus, Saksi yang setia, yang pertama bangkit dari
antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini.
Bagi Dia, yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan
kita dari dosa kita oleh darah-Nya 6 dan yang telah membuat
kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah,
Bapa-Nya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selamalamanya. Amin. 7 Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan
setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah
menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia.
Ya, amin. 8 "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah,
yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, Yang
Mahakuasa."
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
2.5. Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut Yohanes 20:19-31.
19 Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu
berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan
pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada
orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan
berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata: "Damai
sejahtera bagi kamu!" 20 Dan sesudah berkata demikian, Ia
menunjukkan tangan-Nya dan lambung-Nya kepada mereka.
Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan.
21 Maka kata Yesus sekali lagi: "Damai sejahtera bagi kamu!
Sama seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang
Aku mengutus kamu." 22 Dan sesudah berkata demikian, Ia
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mengembusi mereka dan berkata: "Terimalah Roh Kudus. 23
Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni,
dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya
tetap ada." 24 Tetapi Tomas, seorang dari kedua belas murid
itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka,
ketika Yesus datang ke situ. 25 Maka kata murid-murid yang
lain itu kepadanya: "Kami telah melihat Tuhan!" Tetapi
Tomas berkata kepada mereka: "Sebelum aku melihat bekas
paku pada tangan-Nya dan sebelum aku mencucukkan jariku
ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke
dalam lambung-Nya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 26
Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali
dalam rumah itu dan Tomas bersama-sama dengan mereka.
Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri
di tengah-tengah mereka dan berkata: "Damai sejahtera bagi
kamu!" 27 Kemudian Ia berkata kepada Tomas: "Taruhlah
jarimu di sini dan lihatlah tangan-Ku, ulurkanlah tanganmu
dan cucukkan ke dalam lambung-Ku dan jangan engkau
28 Tomas
tidak percaya lagi, melainkan percayalah."
menjawab Dia: "Ya Tuhanku dan Allahku!" 29 Kata Yesus
kepadanya: "Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau
percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun
percaya." 30 Memang masih banyak tanda lain yang dibuat
Yesus di depan mata murid-murid-Nya, yang tidak tercatat
dalam kitab ini, 31 tetapi semua yang tercantum di sini telah
dicatat, supaya kamu percaya, bahwa Yesuslah Mesias, Anak
Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup
dalam nama-Nya.
PF : Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia
adalah mereka yang mendengarkan Firman Allah dan
memeliharanya. Haleluya !
J
: (menyanyikan) Haleluya Haleluya Haleluya.
2.6. Khotbah :

“Kebangkitan-Nya Memberikan Damai Sejahtera”
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2.7. Saat Hening
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

:
:
:
:

PS. Imanuel
PS. Glorificamus
PS. Kidung Agung
PS. Efrata

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
(diakhiri dengan menyanyikan Doa Bapa Kami)
III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Marilah kita menyatakan ungkapan syukur kita kepada
Tuhan sambil mengingat kasih Tuhan kita Yesus Kristus
yang telah memberikan damai sejahtera di dalam hidup kita
seturut dengan kesaksian “Aku hendak bersyukur kepada
TUHAN karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama
TUHAN, Yang Mahatinggi.” (Mazmur 7:18).
BERLIMPAH SUKACITA DI HATIKU
PKJ. 216 : 1, 2, 3
Syair dan lagu : I Have The Joy, Joy,Joy, Joy, George W. Cooke,
terj. Yamuger 1999

do = c, 4 ketuk
1. Berlimpah sukacita di hatiku,
di hatiku, di hatiku.
Berlimpah sukacita di hatiku,
tetap di hatiku!
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Refrein:
Aku bersyukur bersukacita,
kasih Tuhan diam di dalamku.
Aku bersyukur bersukacita,
kasih Tuhan diam di dalamku.
2. Damai sejaht’ra melampaui akal di hatiku,
di hatiku, dihatiku. Damai sejaht’ra
melampaui akal dihatiku, tetap di hatiku!
Refrein.
3. Berlimpah kasih Yesus di hatiku,
dihatiku, di hatiku. Berlimpah kasih
Yesus di hatiku, tetap di hatiku!
Refrein.
3.2. Doa Syukur

(berdiri)
IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT

4.1. Lagu Pengutusan
‘KU BEROLEH BERKAT
NKB. 196 : 1, 2
Syair dan lagu: There’s a Peace in My Heart/Constantly A biding;
Anne S. Murphy 1908, terj 1989

do = d, 3+4 ketuk
1. ‘Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap,
yang tidak dib’ri dunia;
Di relung hatiku, walau sarat beban,
ada damai sejaht’ra baka
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Refrein:
Yesus yang selalu tinggal serta;
Ia di dalamku, ‘ku dalam-Nya.
“Aku senantiasa menyertaimu”
Itulah janji-Nya kepadaku.
2. Saat damai penuh masuk di hatiku,
dunia menjadi cerah.
Kesusahan lenyap, g’lap berganti terang:
Yesus Tuhan, agung, mulia!
Refrein.
4.2.
PF
J
PF

Pengutusan dan Berkat
: Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Sumber Damai Sejahtera
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
: Jadilah saksi Kristus yang membawa damai sejahtera bagi
dunia di sekitarmu!
J
: Dalam Kristus kami bersyukur kepada Allah.
PF : Terpujilah Tuhan yang memberikan damai sejahtera di
dalam hidup kita!
J
: Dahulu, Kini dan selamanya.
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, Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya.
Amin, Amin, Amin .
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