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- Saat teduh /doa pribadi.
- Bunyi lonceng gereja satu kali (5 menit sebelum jam ibadah).
- warta lisan
(berdiri)
PANGGILAN BERIBADAH
Pnt : Jemaat Tuhan, kita diundang datang mendekat pada Dia
yang Maha Kudus, sebab Ia telah bersabda “Marilah
kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku
akan memberi kelegaan kepadamu” (Matius 11 : 28).
Untuk itu mari sambut kemuliaan-Nya dengan sukacita.
J
: (menyambut simbol kehadiran Allah dengan pujian)
TUHAN ALLAH T’LAH BERFIRMAN
KJ. 53:1-3
Refrein :
Tuhan Allah t’lah berfirman, Haleluya,
pada umat sabda hikmat, Haleluya!
1. Buka telinga, hai umat-Nya,
Kabar yang baik dengarkanlah!
Buka hatimu: Tuhan datang, hai yang beriman!
Refrein.
2. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya;
yang mau belajar, hai dengarlah Firman yang baka!
Refrein.
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3. Umat menyambut Jurus’lamat yang dinantikan dunia;
timur dan barat satu jalan, Tuhan pandunya.
Refrein.
VOTUM DAN SALAM
(berdiri)
PF : Kebaktian ini berlangsung dalam pengakuan bahwa:
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang
menjadikan langit dan bumi!
J
: (menyanyikan) Amin-Amin-Amin.
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Saudara
sekalian!
J
: Dan menyertai Saudara juga!
KATA PEMBUKA
(duduk)
PF : Saudara – saudaraku didalam Tuhan; ingatkah kita pada
sabda Tuhan Yesus “Pikullah kuk yang Kupasang dan
belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah
hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan.” (Matius 11 :
29). Lihatlah bagaimana Tuhan telah meminta kita
meneladani setiap aksi yang dilakoninya. Untuk itu mari
kita nyatakan Injil dalam tiap panggilan yang Tuhan
percayakan.
NYANYIAN JEMAAT
J
: (menyanyikan)
MARI SEBARKAN INJIL
PKJ. 183:1,2
1. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia;
mari kabarkan nama Yesus Mahamulia.
Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua,
Dia mati bagi umat manusia.
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Refrein:
Mari sebarkan, hai mari wartakan;
keselamatan oleh Tuhan tiada terperi,
dan teruskan serta beritakan
rahmat Ilahi dalam Yesus diberi
2. Bukalah hatimu, mari terima Dia.
Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya.
Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri;
s’gala puji bagi Tuhan diberi.
Refrein.
PENGAKUAN DOSA
(duduk)
PF : (Memimpin Jemaat menaikkan doa pengakuan dosa)
NYANYIAN PENYESALAN
J
: (Menyanyikan)

(duduk)

DI DALAM KASIH YANG TEGUH
NKB. 23:1,2
1. Di dalam kasih yang teguh t’lah datang Yesus, Tuhanku,
menghapus aib dan dosaku, Dia mengangkat-ku.
Refrein.
Dari lembah ‘ku direngkuh
dengan tangan-Nya yang lembut,
gelap lenyap terbitlah t’rang, o syukur, ‘ku diangkat-Nya.
2. Suara-Nya t’lah kudengar memanggil aku yang cemar,
meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku.
Refrein.
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BERITA ANUGERAH
(berdiri)
PF : Jemaat diundang bangkit menyambut berita sukacita
yang terambil dari Ibrani 9 : 28 “demikian pula Kristus
hanya satu kali saja mengorbankan diri-Nya untuk
menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan
menyatakan diri-Nya sekali lagi tanpa menanggung dosa
untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka,
yang menantikan Dia.” Demikianlah berita anugerah dari
Tuhan.
J
: Syukur kepada Allah
(memberikan salam pada saudara yang ada disekitarnya
sambil menyanyian 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 : Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata “Akulah gembala
yang baik dan Aku mengenal domba-domba-Ku dan
domba-domba-Ku mengenal Aku” (Yohanes 10 :14).
Untuk itu jelaslah bagi kita kasih yang dimiliki-Nya telah
menjadikan kita menjadi orang-orang kepunyaan-Nya.
J
: (menyanyikan)
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AKU MILIKMU, YESUS, TUHANKU
KJ. 362:1,2
1. Aku milik-Mu, Yesus, Tuhanku; kudengar suara-Mu.
‘Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu.
Refrein.
Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu.
Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku
2. Aku hamba-Mu, Kausucikanlah Oleh kasih kurnia,

hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia.

Refrein.
DOA PELAYANAN FIRMAN
PF : (memimpin doa Jemaat)

(duduk)

PEMBACAAN ALKITAB
a. Bacaan Pertama
Pnt : Bacaan diambil dari Kitab Yesaya 66 : 10-14
66:10 Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan
bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang
mencintainya!
Bergiranglah bersama-sama dia
segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung
karenanya! 66:11 supaya kamu mengisap dan menjadi
kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya
kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang
bernas. 66:12 Sebab beginilah firman TUHAN:
Sesungguhnya,
Aku
mengalirkan
kepadanya
keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsabangsa seperti batang air yang membanjir; kamu akan
menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di
pangkuan. 66:13 Seperti seseorang yang dihibur ibunya,
demikianlah Aku ini akan menghibur kamu; kamu akan
dihibur di Yerusalem. 66:14 Apabila kamu melihatnya,
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hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput
muda yang tumbuh dengan lebat; maka tangan TUHAN
akan nyata kepada hamba-hamba-Nya, dan amarah-Nya
kepada musuh-musuh-Nya. Demikianlah sabda Tuhan!
: Syukur kepada Allah !

b. Mazmur Tanggapan : Mazmur 66
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian dinyanyikan
bersama jemaat)
Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi.
Mazmurkan nama-Nya, muliakanlah Dia, naikkan pujian!
1. Katakanlah kepada Allah:
betapa dahsyat segala karya-Nya.
Seluruh musuh tunduk kepada-Nya
seluruh bumi sujud menyembah.
2. Pergilah, lihat karya Allah.
Ia dahsyat dalam perbuatan-Nya.
Ia ubah laut menjadi tanah yang kering
dan umat-Nya pun dapat menyeb’rang.
Refrein.
3. Dengan kuasa Ia memerintah,
mata-Nya mengawasi bangsa-bangsa.
Pemberontak tak dapat tinggikan diri,
sebab itulah kita bergemar.
4. Hai bangsa-bangsa, puji Allah.
Kepada-Nya perdengarkan pujian.
Ia tak biarkan kaki kami goyah
dan jiwa kami di s’lamatkan-Nya.
Refrein.
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c. Bacaan Kedua
Pnt : Bacaan diambil dari Surat Galatia 6 : 7-16
6:7 Jangan sesat! Allah tidak membiarkan diri-Nya
dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga
yang akan dituainya. 6:8 Sebab barangsiapa menabur
dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari
dagingnya, tetapi barangsiapa menabur dalam Roh, ia
akan menuai hidup yang kekal dari Roh itu. 6:9
Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila
sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak
menjadi lemah. 6:10 Karena itu, selama masih ada
kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada
semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita
seiman. 6:11 Lihatlah, bagaimana besarnya huruf-huruf
yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. 6:12
Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri,
merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk
bersunat, hanya dengan maksud, supaya mereka tidak
dianiaya karena salib Kristus. 6:13 Sebab mereka yang
menyunatkan dirinyapun, tidak memelihara hukum
Taurat. Tetapi mereka menghendaki, supaya kamu
menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas
keadaanmu yang lahiriah. 6:14 Tetapi aku sekali-kali
tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita
Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan
bagiku dan aku bagi dunia. 6:15 Sebab bersunat atau
tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan
baru, itulah yang ada artinya. 6:16 Dan semua orang,
yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini,
turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas
mereka dan atas Israel milik Allah. Demikianlah sabda
Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah !
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d. Injil
PF : Bacaan diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut Lukas : 10 : 1 – 20
10:1 Kemudian dari pada itu Tuhan menunjuk tujuh
puluh murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua
mendahului-Nya ke setiap kota dan tempat yang hendak
dikunjungi-Nya. 10:2 Kata-Nya kepada mereka: "Tuaian
memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu
mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia
mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. 10:3
Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak
domba ke tengah-tengah serigala. 10:4 Janganlah
membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan
janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam
perjalanan. 10:5 Kalau kamu memasuki suatu rumah,
katakanlah lebih dahulu: Damai sejahtera bagi rumah ini.
10:6 Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima
damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya.
Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. 10:7
Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa
yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja
patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah
rumah. 10:8 Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah
kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang
dihidangkan kepadamu, 10:9 dan sembuhkanlah orangorang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada
mereka: Kerajaan Allah sudah dekat padamu. 10:10
Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan
kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya
kota itu dan serukanlah: 10:11 Juga debu kotamu yang
melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu;
tetapi ketahuilah ini: Kerajaan Allah sudah dekat. 10:12
Aku berkata kepadamu: pada hari itu Sodom akan lebih
ringan tanggungannya dari pada kota itu." 10:13
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"Celakalah engkau Khorazim! Celakalah engkau Betsaida!
karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat
yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama
mereka bertobat dan berkabung. 10:14 Akan tetapi pada
waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan
lebih ringan dari pada tanggunganmu. 10:15 Dan engkau
Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke
langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia
orang mati! 10:16 Barangsiapa mendengarkan kamu, ia
mendengarkan Aku; dan barangsiapa menolak kamu, ia
menolak Aku; dan barangsiapa menolak Aku, ia menolak
Dia yang mengutus Aku." 10:17 Kemudian ketujuh puluh
murid itu kembali dengan gembira dan berkata: "Tuhan,
juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. "
10:18 Lalu kata Yesus kepada mereka: "Aku melihat Iblis
jatuh seperti kilat dari langit. 10:19 Sesungguhnya Aku
telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak
ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan
kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan
membahayakan kamu. 10:20 Namun demikian janganlah
bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi
bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga.
Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah setiap
orang yang mendengar sabda Tuhan dan
melakukannya
dalam
kehidupan
sehari-hari.
Haleluya!
: Haleluya(3x)

 Kotbah : “Dari Meja Perjamuan menuju Tempat Perutusan”
 Saat Teduh
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 Persembahan Pujian
Kebaktian I
: Kolintang 2
Kebaktian II
: Sdr. Eman
Kebaktian III
: Sdr. Tulus
Kebaktian IV
: PS. PDP
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...
DOA SYAFAAT
PF : (Memimpin doa syafaat)

(duduk)

PERJAMUAN KUDUS
Pengantar Perjamuan Kudus
(duduk)
PF : Saat ini kita bersama-sama merayakan Perjamuan Kudus,
karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya
dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan
Kudus ini diperuntukkan bagi Saudara-saudara yang telah
dibaptiskan dan mengaku percaya, serta tidak berada di
bawah penggembalaan khusus. Kami juga dengan penuh
sukacita menyambut Saudara-saudara yang berasal dari
gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan
Perjamuan Kudus bersama dengan kami di sini saat ini.
Agar Perjamuan Kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat
bagi kita, selayaknyalah kita memeriksa diri kita masingmasing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai
dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan
sesama kita: dengan istri atau suami, dengan orangtua atau
anak, dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga,
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dan dengan siapa pun yang kita jumpai dalam kehidupan
kita?
Di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya Allah
menyucikan kita dari segala dosa kita, membarui hidup kita,
memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus
melalui hidup kita dan melayakkan kita untuk merayakan
Perjamuan Kudus saat ini.
Pengarahan Hati
PF : Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan
J
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
PF : Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, Allah kita.
J
: Sungguh layak bersyukur kepada-Nya.
Doa Syukur
PF : Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepada-Mu, sebab
Engkau Pencipta alam semesta yang memeliharanya dengan
penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena Anak-Mu Yesus
Kristus, yang menjadi Jalan, Kebenaran, dan Hidup bagi
kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Engkau
kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam
kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan
bersama-sama malak sorgawi yang tidak henti-hentinya.
(instrumen memainkan NKB. 157:2 “DI SINI, TUHAN, ‘KU
MEMANDANGMU”)
Penetapan Perjamuan Kudus
PF : Kita bersyukur karena Bapa Yang Mahakudus senantiasa
menyertai kita, dan Kristus mengundang kita untuk
mengambil bagian dalam Perjamuan Kudus ini. Kita yakin
bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga
dengan iman, kita mengalami kehadiran Kristus bersama
kita di sini. Kristus, yang pada malam waktu Ia diserahkan,
mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur
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atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata: “Inilah tubuhKu yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi
peringatan akan Aku”. Kristus, juga mengambil cawan,
sesudah makan, lalu berkata “Cawan ini adalah perjanjian
baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini, setiap
kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku”
: Kematian Kristus kita wartakan!
Kebangkitan Kristus kita rayakan!
Kedatangan Kristus kita nantikan!

Peringatan Akan Kristus
PF : Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah
yang menyelamatkan dunia; kelahiran dan kehidupan
Kristus, Anak-Nya, di antara manusia, pembaptisan-Nya,
kematian-Nya, perjamuan malam terakhir bersama muridmurid-Nya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan
kenaikkan-Nya ke sorga dalam kemuliaan, di mana Ia berdoa
bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali
pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka
sebagai persekutuan yang telah dipersatukan dengan dan
dalam Kristus, kita mengingat pengurbanan Kristus yang
menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di
semua tempat.
J
: Terpujilah Kristus!
PF : Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini,
Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam
Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi
persembahan yang hidup bagi Allah.
J
: Terpujilah Roh Kudus!
PF : Melalui Kristus, dengan Kristus dan di dalam Kristus, semua
hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa, dalam persekutuan
dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya.
J
: Terpujilah Bapa, Anak dan Roh Kudus!
Doa Bapa Kami
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Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus
Pemecahan Roti:
PF : Roti yang dipecah–pecahkan ini adalah persekutuan kita
dengan tubuh Kristus. Ambillah!
---------pembagian roti perjamuan diringi dengan instrumen------PF : Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus
telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah!
Penuangan Air Anggur:
PF : Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan
darah Kristus. Ambillah!
----pembagian cawan minuman syukur diringi dengan instrumen---PF : Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita, Yesus Kristus
telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah !
Ucapan Syukur
PF : “Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala
kebaikan-Nya! Dia yang mengampuni segala kesalahanmu,
yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus
hidupmu dari lobang kubur, yang memahkotai engkau dengan
kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu
dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru
seperti pada burung rajawali.” (Mazmur 103 : 2 – 5).
Pengumpulan Cawan
------------pengumpulan cawan diringi dengan instrumen---------PERSEMBAHAN
Pnt : Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan karena
…demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya
kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan
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yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu
adalah ibadahmu yang sejati. (Roma 12:1)
: (mengumpulkan persembahan dan menyanyikan pujian
bagi Tuhan)
PUJI YESUS
KJ. 293 : 1-3
1. Puji Yesus! Pujilah Juruselamat!
Langit, bumi, maklumkan kasih-Nya!
Haleluya! Nyanyilah, para malaikat:
Kuasa, hormat b’rilah kepada-Nya.
Selamanya Yesus Gembala kita,
Siang malam kita didukung-Nya.
Puji Dia! B’ritakan keagungan-Nya!
Puji Dia! Mari bernyanyilah!
2. Puji Yesus! Pujilah Juruselamat!
Pada salib dosa dihapus-Nya.
Gunung Batu dan Pengharapan Abadi
dinyatakan di bukit Golgota.
Haleluya ! hilanglah dukacita
Oleh kuasa kasih setia-Nya.
Puji Dia! B’ritakan keagungan-Nya!
Puji Dia! Mari bernyanyilah!
3. Puji Yesus! Pujilah Juruselamat!
Hosiana! Soraknya bergema.
K’rajaan-Nya untuk selama-lamanya:
Yesus Kristus Raja, Nabi, Imam.
Ia datang : Raja segala alam;
kuasa, hormat hanya kepada-Nya.
Puji Dia! B’ritakan keagungan-Nya!
Puji Dia! Mari bernyanyilah!

Pnt : (memimpin menaikan doa persembahan)
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PENGUTUSAN DAN BERKAT
J
: (menyanyikan)

(berdiri)

AKU TUHAN SEMESTA
PKJ. 177:1,3
1. Aku Tuhan semesta, jeritanmu Kudengar.
Kau di dunia yang gelap ‘Ku s’lamatkan.
Akulah Pencipta t’rang; malam jadi benderang.
Siapakah utusan-Ku membawa t’rang?
Refrein:
Ini aku, utus aku! Kudengar Engkau memanggilku
Utus aku; tuntun aku; ‘Ku prihatin akan umat-Mu
3. Aku Tuhan semesta. ‘Ku melihat yang resah.
Orang miskin dan lesu Aku jenguk.
Aku ingin memberi perjamuan sorgawi.
Siapa mewartakannya? Siapakah ?
Refrein.
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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