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UMAT BERHIMPUN
PANGGILAN BERIBADAH

(berdiri)

Pnt : Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, pujipujian kepada-Nya tetap di dalam mulutku.
J : Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orangorang yang rendah hati mendengar berita sukacita
dari-Nya!
Bersama :
Marilah kita bersama-sama memuliakan TUHAN.
Marilah kita berhimpun dan memasyhurkan namaNya!
BERHIMPUN SEMUA
KJ. 15: 1,2
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 kau nyatakan
Di jalan hidupmu seluruhnya.
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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.
SAPA PEMBUKA

(duduk)

PF : “Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku
tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku; gada-Mu
dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku.” Demikian
sang pemazmur menggambarkan tentang penyertaan
Tuhan melahirkan keberanian bagi dirinya untuk
melangkah menghadapi segala kemungkinan. Lalu
bagaimana dengan kita? Adakah keberanian yang
sama kita miliki sebab Allah yang sama juga menemani
tiap langkah hidup kita.
TERSEMBUNYI UJUNG JALAN
KJ. 416:1,3
1. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh;
‘ku dibimbing tangan Tuhan ke neg’ri yang tak ku tahu.

Bapa, ajar aku ikut, apa juga maksud-Mu,
tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh.
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3. Tuhan, janganlah biarkan kutentukan nasibku.
B’rilah hanya kudengarkan keputusan hikmat-Mu.
Aku ini pun selaku kanak-kanak yang bebal.
Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal.
DOA PENGAKUAN DOSA
PF : (memimpin doa pengakuan dosa)
DI SALIBMU ‘KU SUJUD
KJ. 361: 1,4
1. Di salib-Mu 'ku sujud, miskin, buta dan lemah;
Yesus, Kau harapanku, agar aku s'lamatlah.
Refrein:
'Ku percaya pada-Mu, Anak domba Golgota.
Di salib-Mu 'ku sujud: diriku s'lamatkanlah!
4. Janji Tuhan kupegang; 'ku dibasuh darah-Nya.
'Ku bersujud, beriman, tersalib bersama-Nya.
Refrein.
BERITA ANUGERAH

(berdiri)

PF : Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi
mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh, yang
memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam
Kristus dari hukum dosa dan hukum maut (Roma 8:12). DEMIKIANLAH BERITA ANUGERAH DARI
TUHAN!
J : Syukur kepada Allah!
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(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 : Tuhan telah memperdamaikan kita dengan diri-Nya
dan sesama untuk itu “Pujilah TUHAN, hai segala
perbuatan-Nya, di segala tempat kekuasaan-Nya!
Pujilah TUHAN, hai jiwaku!”
IKUT DIKAU SAJA, TUHAN
KJ. 376 : 1,2
1. Ikut Dikau saja, Tuhan, jalan damai bagiku;
Aku s’lamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu.
Refrein:
Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi pada-Mu:
dalam Dikau, Jurus’lamat, ‘ku bahagia penuh!
2. Ikut Dikau di sengsara, kar’na janji-Mu teguh:
atas kuasa kegelapan ‘ku menang bersama-Mu.
Refrein.
DOA PELAYANAN FIRMAN
PF : (memimpin doa Jemaat)

(duduk)
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PEMBACAAN ALKITAB
Bacaan I :
Pnt : Bacaan pertama diambil dari Kitab Kisah Para Rasul
9:36-43.
9:36 Di Yope ada seorang murid perempuan bernama
Tabita--dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu
banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. 9:37
Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan
setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang
atas. 9:38 Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid
mendengar, bahwa Petrus ada di Lida, mereka
menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan:
"Segeralah datang ke tempat kami." 9:39 Maka
berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama
dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke
ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan
sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya
semua baju dan pakaian, yang dibuat Dorkas waktu ia
masih hidup. 9:40 Tetapi Petrus menyuruh mereka semua
keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia
berpaling ke mayat itu dan berkata: "Tabita, bangkitlah!
" Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat
Petrus, ia bangun lalu duduk. 9:41 Petrus memegang
tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia
memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu
menunjukkan kepada mereka, bahwa perempuan itu
hidup. 9:42 Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan
banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. 9:43
Kemudian dari pada itu Petrus tinggal beberapa hari di
Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang
penyamak kulit. Demikianlah Sabda Tuhan
J
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: Syukur kepada Allah

Mazmur Tanggapan: Mazmur 23
(Song Leader menyanyikan dahulu bagian Refrein nya 1x, dan
setelah itu jemaat menyanyikannya 1x juga)
Refrein:
Tuhanlah gembalaku, ‘tak ‘kan kekurangan aku.
(Song Leader menyanyikan syair mazmur dan setelah itu
jemaat menyanyikan bagian Refrein)
1. Tuhan adalah gembalaku aku tak ‘kan kekurangan.
‘Kudibaringkannya di rumput yang hijau,
di dekat air yang tenang.
‘Kudituntun-Nya di jalan yang lurus.
Demi nama-Nya yang kudus.
Refrein.
2. Sekalipun aku harus berjalan dalam lembah kekelaman
aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku;
gada-Mu juga tongkat-Mu itulah yang menghibur aku.
Refrein.
Bacaan II :
Pnt : Bacaan kedua diambil dari Kitab Wahyu 7:9-17.
7:9 Kemudian dari pada itu aku melihat: sesungguhnya,
suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat
terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan
kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di
hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan
memegang daun-daun palem di tangan mereka. 7:10 Dan
dengan suara nyaring mereka berseru: "Keselamatan
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bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak
Domba!" 7:11 Dan semua malaikat berdiri mengelilingi
takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu; mereka
tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah,
7:12 sambil berkata: "Amin! puji-pujian dan kemuliaan,
dan hikmat dan syukur, dan hormat dan kekuasaan dan
kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya! Amin! "
7:13 Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata
kepadaku: "Siapakah mereka yang memakai jubah putih
itu dan dari manakah mereka datang?" 7:14 Maka kataku
kepadanya: "Tuanku, tuan mengetahuinya." Lalu ia
berkata kepadaku: "Mereka ini adalah orang-orang yang
keluar dari kesusahan yang besar ; dan mereka telah
mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam
darah Anak Domba. 7:15 Karena itu mereka berdiri di
hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di
Bait Suci-Nya. Dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan
membentangkan kemah-Nya di atas mereka. 7:16 Mereka
tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan
matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka
lagi. 7:17 Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah
takhta itu, akan menggembalakan mereka dan akan
menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah
akan menghapus segala air mata dari mata mereka. "
Demikianlah Sabda Tuhan.
J

: Syukur kepada Allah

Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut Yohanes 10:22-30.
10:22 Tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentahbisan
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Bait Allah di Yerusalem; ketika itu musim dingin. 10:23
Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, di serambi
Salomo. 10:24 Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Dia
dan berkata kepada-Nya: "Berapa lama lagi Engkau
membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau
Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami."
10:25
Yesus
menjawab
mereka:
"Aku
telah
mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak
percaya; pekerjaan-pekerjaan yang Kulakukan dalam
nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian
tentang Aku, 10:26 tetapi kamu tidak percaya, karena
kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. 10:27 Dombadomba-Ku mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal
mereka dan mereka mengikut Aku, 10:28 dan Aku
memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan
mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya
dan seorangpun tidak akan merebut mereka dari tanganKu. 10:29 Bapa-Ku, yang memberikan mereka kepada-Ku,
lebih besar dari pada siapapun, dan seorangpun tidak
dapat merebut mereka dari tangan Bapa. 10:30 Aku dan
Bapa adalah satu. "Demikianlah Injil Tuhan Yesus
Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan
Firman Allah dan yang bersedia memeliharanya.
Haleluya !
J

: (menyanyikan) Haleluya 3x.

KHOTBAH : “Kasih Allah: Penopang Bagi Yang Lemah”
SAAT HENING
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PERSEMBAHAN PUJIAN:
Kebaktian I Pk. 06.00
Kebaktian II Pk. 08.00
Kebaktian III Pk. 10.00
Kebaktian IV Pk. 17.00

:
:
:
:

VG. G4 Voice
PS. Adoramus
PS. Biduan Sion
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.
J : Aku Percaya ..........
DOA SYAFAAT
(diakhiri dengan Doa Bapa Kami yang dinyanyikan)
PENGUCAPAN SYUKUR
Pnt : Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi
persembahan syukur dengan mengingat firman-Nya :
Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada
kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus
membantu orang-orang yang lemah dan harus
mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri
telah mengatakan: Adalah lebih berbahagia memberi
daripada menerima." (Kisah Para Rasul 20:35)
BAWA PERSEMBAHANMU
PKJ. 146 : 1-3
1. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan
Dengan rela hatimu, janganlah jemu,
Bawa persembahanmu, bawa dengan suka.
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Refrein:
Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu.
Bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
2. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi
oleh apa saja pun dalam dunia.
Kasih dan karunia sudah kau terima.
Refrein.
3. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai
agar kerajaan-Nya makin nyatalah.
Damai dan sejahtera diberikan Tuhan.
Refrein.
DOA SYUKUR

(berdiri)

PENGUTUSAN DAN BERKAT
TUHAN TOLONGLAH BANGUNKAN IMAN
PKJ. 282:1,2
1. Tuhan, tolonglah, bangunkan iman;
pulihkanlah kasih yang remuk.
Tuhan, tolonglah, bangunkan iman;
pulihkanlah kasih yang remuk.
Ubahlah hatiku, jamahlah diriku
biar di tangan-Mu berbentuk.
Tuhan, tolonglah bangunkan iman;
pulihkanlah kasih yang remuk.
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2. Hati bersujud, jiwa menyembah;
hidupku masyhurkan kasih-Mu.
Hati bersujud, jiwa menyembah;
hidupku masyhurkan kasih-Mu.
T’rimalah baktiku, layakkan diriku
untuk kemuliaan nama-Mu.
Hati bersujud, jiwa menyembah;
hidupku masyhurkan kasih-Mu.
PENGUTUSAN
PF
J
PF
J
PF
J

:
:
:
:
:
:

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

BERKAT
PF : “Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan
segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu,
supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpahlimpah dalam pengharapan” AMIN.
J : (menyanyikan) Haleluya 5x, Amin 3x.
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