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I.

PERHIMPUNAN

(berdiri)

1.1. Ajakan
Pnt : Kasih Kristus memelihara kehidupan kita, kasih Kristus
mengumpulkan kita untuk menikmati anugerah dan
kemurahan-Nya. Marilah kita menyambut kasih-Nya dalam
doa dan pujian yang kita panjatkan.
TERPUJILAH ALLAH
NKB. 3 : 1,3
Syair : To God Be the Glory; Fanny J. Crosby (1820-1915), terj. E. L. Pohan (1917-1993)
Lagu : William H. Doane (1832-1915)

do = as, 3 ketuk
1. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar,
begitu kasih-Nya ‘tuk dunia cemar,
sehingga dib’rilah Putra-Nya Kudus
mengangkat manusia serta menebus.
Refrein:
Pujilah, pujilah! Buatlah dunia bergemar,
bergemar mendengar suara-Nya.
Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya,
b’ri puji pada-Nya sebab hikmat-Nya.
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3. Tiada terukur besar hikmat-Nya;
penuhlah hatiku sebab Anak-Nya.
Dan amatlah k’lak hati kita senang,
melihat Sang Kristus di sorga cerlang.
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 karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan
dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian.
J
: Dan beserta saudara juga.
(duduk)
1.3. Kata Pembuka
PF : Saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Gereja ada karena
Kristus yang menjadi kepala-Nya. Persekutuan ini
terpelihara karena Roh Kudus-Nya yang terus menemani
gereja-Nya. Dan dalam kesungguhan pengikutan kita,
marilah kita menyatakan kasih-Nya kepada dunia.
DALAM ROH YESUS KRISTUS
NKB. 191 : 1,3,4
Syair dan lagu : They’ll Know We Are Christians by Our Love/We Are One in the Spirit; Peter Scholtes 1966, terj. H.A,
Pandopo 1987 © F.E.L. Publication

la = g, 2 ketuk
1. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap,
dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap,
mendoakan semua jadi satu kelak.
Refrein:
Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya
dalam kasih tubuh Kristus yang esa.
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3. Kita bahu-membahu melayani terus,
kita bahu-membahu melayani terus,
kita saling membela dalam kasih kudus.
Refrein.
4. Puji Bapa sorgawi, Pemberi kurnia!
Puji Bapa sorgawi, Pemberi kurnia!
Puji Roh, Pemersatu dalam kasih baka!
Refrein.
1.4. Pengakuan Dosa (Doa)
BILA KURENUNG DOSAKU
PKJ. 37 : 1,2
Syair dan lagu : A.K. Saragih

do = g, 4 ketuk
1. Bila kurenung dosaku pada-Mu, Tuhan,
yang berulang kulakukan di hadapan-Mu,
Refrein:
Kasih sayang-Mu perlindunganku.
Di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku.
Kasih sayang-Mu pengharapanku.
Usapan kasih setia-Mu s’lalu kurindu.
2. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda,
iri hati dan benciku kadang menjelma.
Refrein.
(berdiri)
1.5. Berita Anugerah
PF : “Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu,
supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia
Allah, yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman: "Pada
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waktu Aku berkenan, Aku akan mendengarkan engkau, dan
pada hari Aku menyelamatkan, Aku akan menolong engkau."
Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu;
sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu.”
(2Korintus 6:1-2)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
: 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 : Dalam sukacita kita lanjutkan kehidupan kita, dalam iman,
kita sambut masa depan dan dalam kasih, kita warnai
kebersamaan kita. Agunglah Tuhan untuk selama-lamanya.
AGUNGLAH KASIH ALLAHKU
NKB. 17 : 1,2
Syair dan lagu : The Love of God; F.M. Lehman, terj. Tim Nyanyian GKI 1990

do = d, 3 ketuk
1. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya;
Neraka dapat direngkuh, kartikapun tergapailah.
Kar’na kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma,
Dia mencari yang sesat dan diampuni-Nya.
Refrein:
O kasih Allah agunglah! Tiada bandingnya!
Kekal teguh dan mulia! Dijunjung umat-Nya.
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2. Pabila zaman berhenti dan tahta dunia pun lebur,
meskipun orang yang keji telah menjauh dan tekebur,
namun kasih-Nya tetaplah, teguh dan mulia.
Anug’rah bagi manusia, dijunjung umat-Nya.
Refrein.
(duduk)
II. PELAYANAN FIRMAN
2.1. Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
2.2. Bacaan I :
Pnt : Bacaan pertama diambil dari Kitab Kisah Para Rasul 11:1-18.
1 Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar, bahwa
bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. 2 Ketika
Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang
bersunat berselisih pendapat dengan dia. 3 Kata mereka:
"Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak
bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." 4 Tetapi
Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya: 5
"Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa
ilahi dan aku melihat suatu penglihatan: suatu benda
berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya
diturunkan dari langit sampai di depanku. 6 Aku menatapnya
dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat
dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. 7
Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku: Bangunlah, hai
Petrus, sembelihlah dan makanlah! 8 Tetapi aku berkata: Tidak,
Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan
yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. 9 Akan tetapi untuk
kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku: Apa yang
dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan
haram! 10 Hal itu terjadi sampai tiga kali, lalu semuanya ditarik
kembali ke langit. 11 Dan seketika itu juga tiga orang berdiri di
depan rumah, di mana kami menumpang; mereka diutus
kepadaku dari Kaisarea. 12 Lalu kata Roh kepadaku: Pergi
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bersama mereka dengan tidak bimbang! Dan keenam saudara
ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, 13
dan ia menceriterakan kepada kami, bagaimana ia melihat
seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata
kepadanya: Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon
yang disebut Petrus. 14 Ia akan menyampaikan suatu berita
kepada kamu, yang akan mendatangkan keselamatan bagimu
dan bagi seluruh isi rumahmu. 15 Dan ketika aku mulai
berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti
dahulu ke atas kita. 16 Maka teringatlah aku akan perkataan
Tuhan: Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan
dibaptis dengan Roh Kudus. 17 Jadi jika Allah memberikan
karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada
waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah
mungkin aku mencegah Dia?" 18 Ketika mereka mendengar hal
itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya:
"Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan
pertobatan yang memimpin kepada hidup."
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
2.3. Mazmur Tanggapan : Mazmur 148
Refrein
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian dinyanyikan
bersama jemaat)
Baiklah semuanya memuji Tuhan,
sebab Dia memberi perintah, semua tercipta,
Pujilah Tuhan untuk selamanya,
semuanya ketetapan-Nya pun kekal.
Biarlah semuanya memuji Tuhan,
sebab hanya nama-Nya saja yang tinggi luhur.
Pujilah Tuhan yang keagungan-Nya mengatasi
seg’nap alam semesta!
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1. Pujilah Dia, hai semua malaikat-Nya,
Pujilah Dia, hai tentara-Nya!
Pujilah Dia, hai matahari dan bulan,
Pujilah Dia, hai bintang-bintang.
Pujilah Tuhan, hai langit yang mengatasi langit di atas langit.
Pujilah Dia, hai air di atas langit, Puji Tuhan di sorga!
Refrein.
3. Pujilah Tuhan, hai raja-raja bumi,
Pujilah Dia, hai bangsa-bangsa.
Pujilah Tuhan, wahai para pembesar,
wahai pemerintah di dunia.
Pujilah Tuhan, wahai para teruna, hai anak-anak dara.
Hai, orangtua dan anak-anak muda, Puji Tuhan di bumi!
Refrein.
2.4. Bacaan II :
PL : Bacaan kedua diambil dari Surat Wahyu 21:1-6.
1 Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab
langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan
lautpun tidak ada lagi. 2 Dan aku melihat kota yang kudus,
Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias
bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk
suaminya. 3 Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari
takhta itu berkata: "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah
manusia dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka.
Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah
mereka. 4 Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata
mereka, dan maut tidak akan ada lagi; tidak akan ada lagi
perkabungan, atau ratap tangis, atau dukacita, sebab segala
sesuatu yang lama itu telah berlalu." 5 Ia yang duduk di atas
takhta itu berkata: "Lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu
baru!" Dan firman-Nya: "Tuliskanlah, karena segala perkataan
ini adalah tepat dan benar." 6 Firman-Nya lagi kepadaku:
"Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, Yang
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Awal dan Yang Akhir. Orang yang haus akan Kuberi minum
dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan.
PL : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
2.5. Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut Injil Yohanes 13:31-35.
31 Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus: "Sekarang Anak
Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia.
32 Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan
mempermuliakan Dia juga di dalam diri-Nya, dan akan
mempermuliakan Dia dengan segera. 33 Hai anak-anak-Ku,
hanya seketika saja lagi Aku ada bersama kamu. Kamu akan
mencari Aku, dan seperti yang telah Kukatakan kepada orangorang Yahudi: Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu
datang, demikian pula Aku mengatakannya sekarang juga
kepada kamu. 34 Aku memberikan perintah baru kepada kamu,
yaitu supaya kamu saling mengasihi; sama seperti Aku telah
mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi.
35 Dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu
adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi."
PF : Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia
adalah mereka yang mendengarkan Firman Allah dan
memeliharanya. Haleluya !
J
: (menyanyikan) Haleluya 3x.
2.6. Khotbah :

“Kasih Kristus, Kekuatan Yang Baru Bagi Komunitas Baru”
2.7. Saat Hening
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

:
:
:
:

VG. Gracia
PS. PDP
PS. Gema Kasih
Ens. Gunsa
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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

(duduk)

III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Marilah kita menghantar persembahan kepada Tuhan,
sambil mengingat firman-Nya yang menuliskan : “Aku akan
mempersembahkan korban syukur kepada-Mu, dan akan
menyerukan nama TUHAN, akan membayar nazarku kepada
TUHAN di depan seluruh umat-Nya, di pelataran rumah
TUHAN, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem! Haleluya!”
(Mazmur 116:17-19).
BERLIMPAH SUKACITA DI HATIKU
PKJ. 216 : 1,3,5
Syair dan lagu : I Have The Joy, Joy, Joy, Joy, George W, Cooke, terj. Yamuger 1999 © 1926 Singspiration

do = c, 4 ketuk
1. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku.
Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku!
Refrein:
Aku bersyukur bersukacita,
kasih Tuhan diam di dalamku.
Aku bersyukur bersukacita,
kasih Tuhan diam di dalamku.
3. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku.
Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku!
Refrein.
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5. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku.
Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku!
Refrein.
3.2. Doa Syukur

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Lagu Pengutusan
TUHAN MENGUTUS KITA
PKJ. 185 : 1,3,5
Syair dan lagu : Arnoldus Isaak Apituley 1998

do = f, 4 ketuk
1. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
bawa pelita kepada yang gelap.
Meski dihina serta dilanda duka,
harus melayani dengan sepenuh.
Refrein:
Dengan senang, dengan senang,
marilah kita melayani umat-Nya.
Dengan senang, dengan senang,
berarti kita memuliakan nama-Nya.
3. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
untuk yang miskin dan lapar berkeluh.
Meski dihina serta dilanda duka,
harus melayani dengan sepenuh.
Refrein.
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5. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
untuk melawat orang terbelenggu.
Meski dihina serta dilanda duka,
harus melayani dengan sepenuh.
Refrein.
4.2.
PF
J
PF
J
PF
J
PF

J

Pengutusan dan Berkat
: Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
: Jadilah saksi Kristus.
: Syukur kepada Allah.
: Terpujilah Tuhan.
: Kini dan selamanya.
: 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.
: (menyanyikan) Haleluya 5x. Amin 3x.
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