Minggu, 29 Mei 2016
Pk. 06.00, 08.00, 10.00 & 17.00 WIB

“Carilah Buktinya Dan Yakinlah Pada Allah”
GEREJA KRISTEN INDONESIA
Jl. Gunung Sahari IV/8 Jakarta Pusat

Minggu, 29 Mei 2016
“Carilah Buktinya Dan Yakinlah Pada Allah”
Pk. 06.00, 08.00 & 10.00 WIB
Pdt. Esther Setianingrum – GKI Maulana Yusuf
Pk. 17.00 WIB
Pdt. Alexander H. Urbinas – GKI Harapan Jaya
I.

PERHIMPUNAN

(berdiri)

1.1. Ajakan
Pnt : Saudara, Tuhan memanggil kita untuk memasuki
persekutuan yang Tuhan sediakan. Marilah, datanglah
dan jumpailah Tuhan lewat doa dan pujian.
HAI MARI SEMBAH
NKB. 2 : 1,4
Syair: O Worship the King; William Kethe 1561, disesuaikan oleh Robert Grant 1833, terj. Yamuger 1979/84, berdasarkan
Mazmur 104. Lagu: Daud Kosasih

mi = d, 3 ketuk
1. Hai mari sembah Yang Mahabesar,
nyanyikan syukur dengan bergemar.
Perisai umat-Nya Yang Maha Esa,
mulia nama-Nya, takhta-Nya megah!
4. Umat-Mu lemah dan dari debu,
tetap memegang janji-Mu teguh.
Kasih setia-Mu berlimpah terus,
ya Khalik, Pembela dan Kawan kudus!
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1.2. Votum & Salam
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, Yang
menjadikan langit dan bumi, Yang memelihara kasih
setia-Nya 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, iman selalu melampaui apa yang
kelihatan dan apa yang terpikirkan, iman adalah sikap
percaya dan mempercayakan diri dengan sungguh
kepada Tuhan Sang Pemilik Kehidupan. Iman adalah
sikap berserah dan berjalan dalam pimpinan-Nya.
PADAMU, TUHAN, KUSERAHKAN
PKJ. 152:1-2
Syair dan lagu: Helene Salamate Joseph

do = d, 4 ketuk
1. Pada-Mu, Tuhan, kuserahkan jiwa ragaku.
Menjadi hamba yang setia, taat pada-Mu.
Kuatkan aku, ya Tuhan, di dalam cobaan,
sehingga imanku teguh dan tahan godaan.
2. Pada-Mu, Tuhan, kuberikan janji yang teguh
mengikut Dikau, Tuhanku, seumur hidupku.
Teguhkan aku, ya Tuhan, di dalam tugasku,
agar seluruh hidupku memuliakan-Mu.
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1.4. Pengakuan Dosa (Doa)
JADILAH, TUHAN, KEHENDAKMU!
NKB. 14:1-3
Syair dan lagu : A.K. Saragih

do = es, 9 ketuk (3x3)
1. Jadilah, Tuhan, kehendak-Mu!
Kaulah Penjunan, ‘ku tanahnya.
Bentuklah aku sesuka-Mu,
‘kan ku nantikan dan berserah.
2. Jadilah, Tuhan, kehendak-Mu!
Tiliklah aku dan ujilah.
Sucikan hati, pikiranku
dan di depan-Mu, ‘ku menyembah.
3. Jadilah, Tuhan, kehendak-Mu!
Tolong, ya Tuhan, ‘ku yang lemah!
Segala kuasa di tangan-Mu;
jamahlah aku, sembuhkanlah!
(berdiri)
1.5. Berita Anugerah
PF : Saudara-saudara, firman Tuhan menuliskan “Tetapi yang
benar ialah, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara
orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang
telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena
satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang
mati datang karena satu orang manusia. Karena sama
seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan
Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan
kembali dalam persekutuan dengan Kristus.” (1 Korintus
15:20-22). 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 : Dalam damai kita dipersekutukan dengan Tuhan dan
sesama, dalam cinta kasih kita jalani masa depan.
Menghadirkan diri untuk menjadi berkat bagi seluruh
ciptaan.
BILA KULIHAT BINTANG GEMERLAPAN
KJ. 64:1-2
Syair: O store Gud, Carl Gustaf Boberg 1886, terj. E. L. Pohan Shn. 1968
Lagu: Lagu rakyat Swedia

do = c, 4 ketuk
1. Bila kulihat bintang gemerlapan
dan bunyi guruh riuh kudengar,
Ya Tuhanku, tak putus aku heran
melihat ciptaan-Mu yang besar.
Refrein:
Maka jiwakupun memuji-Mu:
“Sungguh besar Kau, Allahku!”
Maka jiwakupun memuji-Mu:
“Sungguh besar Kau, Allahku!”
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2. Ya Tuhanku, pabila kurenungkan
pemberian-Mu dalam Penebus,
‘ku tertegun: bagiku dicurahkan
oleh Putra-Mu darah-Nya kudus.
Refrein.
II. PELAYANAN FIRMAN
2.1. Doa memohon pertolongan Roh Kudus.

(duduk)

2.2. Bacaan I :
Pnt : Bacaan pertama diambil dari Kitab 1 Raja-Raja 8:22-23,
41-43.
22 Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah TUHAN di
hadapan segenap jemaah Israel, ditadahkannyalah
tangannya ke langit, 23 lalu berkata: "Ya TUHAN, Allah
Israel! Tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan
di bumi di bawah; Engkau yang memelihara perjanjian dan
kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap
hatinya hidup di hadapan-Mu;
41 Juga apabila seorang asing, yang tidak termasuk umat-Mu
Israel, datang dari negeri jauh oleh karena nama-Mu, -- 42
sebab orang akan mendengar tentang nama-Mu yang besar
dan tentang tangan-Mu yang kuat dan lengan-Mu yang
teracung--dan ia datang berdoa di rumah ini, 43 maka
Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat
kediaman-Mu yang tetap, dan Engkau kiranya bertindak
sesuai dengan segala yang diserukan kepada-Mu oleh orang
asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal nama-Mu,
sehingga mereka takut akan Engkau sama seperti umat-Mu
Israel dan sehingga mereka tahu, bahwa nama-Mu telah
diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini.
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
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2.3. Mazmur Tanggapan :
Mazmur 96:1-9
Syair: Pdt. Juswantori Ichwan, menurut Mazmur 96
Lagu: Pdt. Juswantori Ichwan

Refrein
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian dinyanyikan
bersama jemaat)
Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu!
Hai, segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allah-Mu!
1. Sebarkan kabar keselamatan-Nya; setiap hari b'ritakan.
Nyatakanlah kemuliaan-Nya ke s'luruh bangsa dunia.
2. Sebab Engkaulah Tuhan maha besar; yang melebihi allah lain.
Segala allah bangsa lain hampa, tetapi Tuhan Pencipta!
3. Dan keagungan ada didepan-Nya; semarak di hadirat-Nya.
Dan kekuatan, pun kehormatan ada di takhta kudus-Nya.
Refrein.
4. Kemuliaan hanya pada Tuhan, dan persembahan bawalah.
Dengan kekudusan bersujudlah, dan bumi pun bergetarlah!
5. Kepada bangsa-bangsa katakanlah: "Tuhanlah Raja Semesta!"
Yang mengadilinya dengan benar, maka tegaklah dunia.
6. Hai, langit dan bumi bersukacita, padang dan pohon soraklah.
Sebab Dia datang mengadili dunia, dengan setia dan benar!
Refrein.
2.4. Bacaan II :
PL : Bacaan kedua diambil dari Surat Galatia 1:1-12.
1 Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga
bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus
dan Allah, Bapa, yang telah membangkitkan Dia dari antara
orang mati, 2 dan dari semua saudara yang ada bersama7

sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia: 3 kasih
karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah,
Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, 4 yang telah
menyerahkan diri-Nya karena dosa-dosa kita, untuk
melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini,
menurut kehendak Allah dan Bapa kita. 5 Bagi-Nyalah
kemuliaan selama-lamanya! Amin. 6 Aku heran, bahwa
kamu begitu lekas berbalik dari pada Dia, yang oleh kasih
karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti
suatu injil lain, 7 yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada
orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk
memutarbalikkan Injil Kristus. 8 Tetapi sekalipun kami atau
seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada
kamu suatu injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami
beritakan kepadamu, terkutuklah dia. 9 Seperti yang telah
kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi:
jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu injil,
yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima,
terkutuklah dia. 10 Jadi bagaimana sekarang: adakah kucari
kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba
berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau
mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah
hamba Kristus. 11 Sebab aku menegaskan kepadamu,
saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu
bukanlah injil manusia. 12 Karena aku bukan menerimanya
dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya
kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus
Kristus.
PL : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
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2.5. Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut Injil Lukas 7:1-10.
1 Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak,
masuklah Ia ke Kapernaum. 2 Di situ ada seorang perwira
yang mempunyai seorang hamba, yang sangat dihargainya.
Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. 3 Ketika
perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh
beberapa orang tua-tua Yahudi kepada-Nya untuk meminta,
supaya Ia datang dan menyembuhkan hambanya. 4 Mereka
datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta
pertolongan-Nya, katanya: "Ia layak Engkau tolong, 5 sebab
ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung
pembangunan rumah ibadat kami." 6 Lalu Yesus pergi
bersama-sama dengan mereka. Ketika Ia tidak jauh lagi dari
rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabatsahabatnya untuk mengatakan kepada-Nya: "Tuan,
janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima
Tuan di dalam rumahku; 7 sebab itu aku juga menganggap
diriku tidak layak untuk datang kepada-Mu. Tetapi katakan
saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. 8 Sebab
aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula
prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu:
Pergi!, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi: Datang!,
maka ia datang, ataupun kepada hambaku: Kerjakanlah ini!,
maka ia mengerjakannya." 9 Setelah Yesus mendengar
perkataan itu, Ia heran akan dia, dan sambil berpaling
kepada orang banyak yang mengikuti Dia, Ia berkata: "Aku
berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah Aku
jumpai, sekalipun di antara orang Israel!" 10 Dan setelah
orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah,
didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali.
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PF : Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia
adalah mereka yang mendengarkan Firman Allah dan
memeliharanya. Haleluya !
J
: (menyanyikan) Haleluya 3x.
2.6. Khotbah :“Carilah Buktinya Dan Yakinlah Pada Allah”
2.7. Saat Hening
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

:
:
:
:

PS. Kidung Agung
VG. G4 Voice
PS. Angelic Kids 2
PS. Gema Kasih

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 sampaikan persembahan syukur kita. Firman
Tuhan dalam Kolose 2:6-7 menuliskan demikian “Kamu
telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu
hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu
berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah
kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan
kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan
syukur.”
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MARI BERSYUKUR SEMUA
KJ. 291 : 1,3,5
Syair: Let Us with a Gladsome Mind, Mazmur 136:1,5-6, 11, 23, 26, gubahan Yamuger 1984
Lagu: Tradisional Tiongkok

do = d, 4 ketuk
1. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan!
Refrein:
Kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya.
3. Umat-Nya dibebaskan-Nya untuk hidup bersejaht’ra.
Refrein.
5. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan.
Refrein.
3.2. Doa Syukur

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Lagu Pengutusan
JIKA PADAKU DITANYAKAN
KJ. 432 : 1-2
Syair dan lagu : A. Simanjuntak 1982

do = f, 4 ketuk
Bait 1:
Jika padaku ditanyakan apa akan kub’ritakan pada dunia
yang penuh penderitaan, ‘kan kusampaikan kabar baik
pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan;

yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan;
sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba.
K’rajaan Allah penuh kurnia itu berita bagi isi dunia.
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Bait 2:
Jika padaku ditanyakan apa akan kusampaikan
pada dunia yang penuh dengan cobaan,
aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya
menyampaikan kasih Allah yang sejati.
T’lah tersedia bagi kita pengampunan dan anug’rah,
kes’lamatan dalam Kristus, Putera-Nya.
K’rajaan Allah penuh kurnia itu berita bagi isi dunia.
4.2. Pengutusan dan Berkat
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.
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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