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I. PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
Pnt : “Marilah kita bersorak-sorai untuk TUHAN, bersoraksorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah
kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur,
bersorak-sorak bagi-Nya dengan nyanyian mazmur.”
(Mazmur 95:1-2).
HAI, PUJI NAMA-NYA
PKJ. 55:1,4
Syair dan lagu: Arnoldus Isaak Apituley, 1998, Kejadian 1

do = d, 4 ketuk
1. Hai, puji nama-Nya, terang cahaya,
dan puji nama-Nya, hai cakrawala.
Hai, puji nama-Nya, semesta alam:
mari semuanya menyembah Tuhan.
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Refrein:
Haleluya! Pujilah Tuhan tak henti,
Haleluya! Kar’na kasih-Nya tak terp’ri.
Haleluya! Pujilah Tuhan tak henti,
Haleluya! Kar’na kasih-Nya tak terp’ri.
4. Hai, puji nama-Nya, Adam dan Hawa,
menurut gambar-Nya kamu tercipta.
Hai, puji nama-Nya, segenap insan:
mari semuanya menyembah Tuhan.
Refrein.
1.2. Votum dan Salam
PF : Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa,
Anak dan Roh Kudus.
J : (menyanyikan KJ. 478c: AMIN 3x).
PF : Tuhan beserta saudara-saudara !
J : Dan beserta saudara juga.
(Jemaat duduk)
1.3. Berjumpa Dengan Allah Yang Hidup
Berjumpa dengan Allah yang hidup di dalam
kehidupan sehari-hari, adalah anugerah. Perjumpaan
dengan Allah itu adalah sebuah kegembiraan,
laksana kegembiraan seorang anak berjumpa dengan
bapa atau ibu yang penuh kasih. Ia laksana oase di
padang gurun, oase yang menyediakan pemulihan
bagi siapa saja yang dahaga. Perjumpaaan dengan
Allah itu menjadi mungkin, sebab Dia selalu
memelihara cinta-Nya dengan merindukan dan
mencari kita ! Ia selalu hadir, di dalam hidup kita.
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TUHAN, ENGKAULAH HADIR
NKB. 216:1-3
Syair: En Medio de la Vida; Mortimer Arias,
Terjemahan: H. A. Pandopo,
Lagu: Antonio Auza,
Hak Cipta: Instituto Superior

la = c, 4 ketuk
1. Tuhan Engkaulah hadir di dalam hidupku;

sama dengan udara kuhirup kasih-Mu.
Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja;
tubuh dan pancaindra, ‘Kau
menggerakkannya.
Refrein:
Dikau yang kukasihi dalam sesamaku
Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu!

2. Juga di pekerjaan, ‘Kau, Tuhan, beserta,

juga Engkau dengarkan lagu keluh-kesah;
lagu mesin dan martil bising dan menderu,
lagu peras keringat naik kepada-Mu.
Refrein.

3. Di dalam suka-duka ‘Kau, ingin beserta,

turut memperjuangkan damai sejahtera.
‘Kau datang dalam Kristus, dosa dihapus-Nya.
Dalam kerajaan-Mu Kauubah dunia.
Refrein.

1.4. Pengakuan Dosa
Manusia tidak selalu peka akan kehadiran Tuhan.
Manusia juga sering menutup penglihatan dan
pendengarannya bagi kehadiran Allah. Manusia
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bahkan terkadang sengaja lari dan menjauh dari
Allah, agar
leluasa dalam dosa. Mari kita
mengakuinya dan memohon pengampunan-Nya…
ENGKAU SABAR MENANTI
NKB. 9:1,3
Syair: O Jesus, Thou Art Standing; W.W. How, Terjemahan: E. L. Pohan
Lagu: Edward Husband & Justin H. Knecht.

do = es, 4 ketuk

1. Engkau sabar menanti, sedikit tak jemu
menunggu kubukakan bagi-Mu pintuku.
Tuhanku, kuakui: Kupakai nama-Mu,
tetapi kubiarkan di luar Rajaku.
3. Engkau menyapa daku dengan lemah-lembut:
“Untukmu t’lah Kutahan derita kemelut.
Beginikah caramu menyambut Tuhanmu?”
O Yesus, b’rilah ampun! Masuki hatiku.
(Jemaat berdiri)

1.5. Berita Anugerah
PF : “Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di
dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan
segala sesuatu dengan diri-Nya, baik yang ada di
bumi, maupun yang ada di sorga, sesudah Ia
mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus.
Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan
yang memusuhi-Nya dalam hati dan pikiran seperti
yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang
diperdamaikan-Nya, di dalam tubuh jasmani Kristus
oleh kematian-Nya, untuk menempatkan kamu kudus
dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan-Nya.”
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(Kolose 1:19-22). Demikianlah berita anugerah
dari TUHAN !
: Syukur kepada Allah !
BETAPA INDAH HARINYA
KJ. 395:1-2
Syair: O Happy Day, Phillip Doddridge, 1755, Terjemahan: Yamuger, 1978,
Lagu: Edward F. Rimbault, 1854

do = g, 3 ketuk
1. Betapa indah harinya saat kupilih Penebus.
Alangkah sukacitanya, ‘ku memb’ritakannya terus.
Refrein:
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.
‘Ku diajari Penebus berjaga dan berdoa t’rus.
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.
--------------------BERSALAM-SALAMAN-------------------2. Betapa indah janji-Nya yang t’lah mengikat hatiku;
kub’ri kasihku pada-Nya serta menyanyi
bersyukur!
Refrein.
(Jemaat duduk)
II. PELAYANAN FIRMAN
2.1. Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
2.2. Bacaan I
Pnt : Bacaan pertama diambil dari Kejadian 18:1-10.
Kemudian TUHAN menampakkan diri kepada
Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang
ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik.
1
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Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat tiga
orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya
mereka, ia berlari dari pintu kemahnya
menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke
tanah, 3 serta berkata: "Tuanku, jika aku telah
mendapat kasih tuanku, janganlah kiranya lampaui
hambamu ini. 4 Biarlah diambil air sedikit, basuhlah
kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon
ini; 5 biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuantuan segar kembali; kemudian bolehlah tuan-tuan
meneruskan perjalanannya; sebab tuan-tuan telah
datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka:
"Perbuatlah seperti yang kaukatakan itu." 6 Lalu
Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sara
serta berkata: "Segeralah! Ambil tiga sukat tepung
yang terbaik! Remaslah itu dan buatlah roti
bundar!" 7 Lalu berlarilah Abraham kepada lembu
sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang
empuk dan baik dagingnya dan memberikannya
kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera
mengolahnya. 8 Kemudian diambilnya dadih dan
susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu
dihidangkannya di depan orang-orang itu; dan ia
berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang
mereka makan. 9 Lalu kata mereka kepadanya: "Di
manakah Sara, isterimu?" Jawabnya: "Di sana, di
dalam kemah." 10 Dan firman-Nya: "Sesungguhnya
Aku akan kembali tahun depan mendapatkan
engkau, pada waktu itulah Sara, isterimu, akan
mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sara
2
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mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangNya.
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J : Syukur kepada Allah !
2.3. Mazmur Tanggapan : Mazmur 15.
Refrein
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian
dinyanyikan bersama jemaat)
Siapa yang boleh menumpang,
masuk dalam rumah-Mu, ya, Tuhan?
Siapa yang boleh berdiam di gunung-Mu, yang kudus?
1. Dia yang berlaku tiada bercela,
yang melakukan apa yang adil.
Yang dengan seg’nap hati berkata benar,
yang lidahnya tak suka memfitnah!
Refrein.
2. Dia yang tak jahat terhadap teman,
tak menuduh bersalah tetangganya;
tak mendukung yang hidup di dalam cela,
tapi muliakan yang takut Tuhan.
3. Dia yang setia walaupun rugi,
yang pinjamkan uangnya tanpa riba.
Yang menolak suap demi orang benar,
Dia ‘kan diam di kemah Tuhan.
Refrein.

8

2.4. Bacaan II
Pnt : Bacaan kedua diambil dari Surat Kolose 1:15-28.
Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang
sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, 16
karena di dalam Dialah telah diciptakan segala
sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi,
yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik
singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah,
maupun penguasa; segala sesuatu diciptakan oleh
Dia dan untuk Dia. 17 Ia ada terlebih dahulu dari
segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia.
18 Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang
sulung, yang pertama bangkit dari antara orang
mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala
sesuatu. 19 Karena seluruh kepenuhan Allah
berkenan diam di dalam Dia, 20 dan oleh Dialah Ia
memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya,
baik yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga,
sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah
salib Kristus. 21 Juga kamu yang dahulu hidup jauh
dari Allah dan yang memusuhi-Nya dalam hati dan
pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang
jahat, 22 sekarang diperdamaikan-Nya, di dalam
tubuh jasmani Kristus oleh kematian-Nya, untuk
menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak
bercacat di hadapan-Nya. 23 Sebab itu kamu harus
bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak
bergoncang, dan jangan mau digeser dari
pengharapan Injil, yang telah kamu dengar dan yang
telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit,
15
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dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya.
24 Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh
menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam
dagingku apa yang kurang pada penderitaan
Kristus, untuk tubuh-Nya, yaitu jemaat. 25 Aku telah
menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas
yang dipercayakan Allah kepadaku untuk
meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya
kepada kamu, 26 yaitu rahasia yang tersembunyi
dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan,
tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orangorang kudus-Nya. 27 Kepada mereka Allah mau
memberitahukan, betapa kaya dan mulianya rahasia
itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu: Kristus ada
di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah
pengharapan akan kemuliaan! 28 Dialah yang kami
beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan
tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat,
untuk memimpin tiap-tiap orang kepada
kesempurnaan dalam Kristus.
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J : Syukur kepada Allah !
2.5. Bacaan III : Lukas 10:38-42.
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus
Kristus menurut Lukas 10:38-42.
Ketika Yesus dan murid-murid-Nya dalam
perjalanan, tibalah Ia di sebuah kampung. Seorang
perempuan yang bernama Marta menerima Dia di
rumahnya. 39 Perempuan itu mempunyai seorang
38
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saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat
kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan-Nya,
40 sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati
Yesus dan berkata: "Tuhan, tidakkah Engkau peduli,
bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang
diri? Suruhlah dia membantu aku." 41 Tetapi Tuhan
menjawabnya: "Marta, Marta, engkau kuatir dan
menyusahkan diri dengan banyak perkara, 42 tetapi
hanya satu saja yang perlu: Maria telah memilih
bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil dari
padanya."
PF : Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang
berbahagia adalah mereka yang mendengarkan
Firman Allah dan memeliharanya. Haleluya!
J : (menyanyikan) Haleluya 3x.
2.6. Khotbah : “Berjumpa Dengan Allah Yang Hidup”
2.7. Saat Hening
2.8. Persembahan Pujian
Kebaktian I
: VG. Gracia
Kebaktian II : PS. Biduan Sion
Kebaktian III : Ensambel Anak
2.9. Pengakuan Iman
(Jemaat berdiri)
Pnt : Bersama dengan umat Tuhan di masa lalu, masa kini
dan masa yang akan datang, marilah kita
mengikrarkan pengakuan iman percaya kita,
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seturut dengan Pengakuan Iman Rasuli. Aku
percaya…
KHUSUS KEBAKTIAN II PK. 08.00 WIB
PELAYANAN PELANTIKAN PERSONALIA BADAN
PEMERIKSA HARTA MILIK JEMAAT (BPHMJ)
A. PENGANTAR
B. DOA SYUKUR
C. PERNYATAAN KEYAKINAN DAN JANJI
(PF.membacakan nama-nama yang akan dilantik. Setiap
nama yang disebut maju ke depan. Pelayan Firman
kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada
calon terlantik).
PF
: Apakah jawab saudara-saudara ?
Calon : Ya, kami percaya, yakin dan berjanji !
D. PELAYANAN PELANTIKAN
PF : Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil
saudara-saudara ke dalam pelayanan sebagai Badan
Pemeriksa Harta Milik Jemaat (BPHMJ) GKI Jalan
Gunung Sahari, kiranya menguduskan dan
memelihara roh, jiwa dan tubuh saudara hingga tak
bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan
kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, Ia juga
akan menggenapinya. Amin.
J : (Berdiri, menyanyikan doksologi menurut KJ.
303).
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Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia,
Surga dan bumi, puji t’rus Sang Bapa, Putra, Roh
Kudus ! Amin.
(Jemaat duduk, dan para anggota BPHMJ tetap berdiri
menghadap Jemaat)
E. PESAN BAGI ANGGOTA BPHMJ YANG BARU
DILANTIK
PF : Saudara-saudara, inilah sebagian jemaat Tuhan
yang menantikan pelayanan saudara-saudara.
Karena itu berdirilah teguh dan jangan goyah dan
giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu
tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih
payahmu tidak akan sia-sia!
Anggota BPHMJ :
Kami akan menggunakan seluruh talenta dan
kemampuan yang Allah anugerahkan kepada
kami untuk melakukan pelayanan yang Tuhan
percayakan kepada kami dengan rendah hati,
lemah lembut dan sabar, serta menunjukkan
kasih dalam hal saling membantu.
F. PESAN BAGI JEMAAT
PF : Saudara-saudara, inilah pelayan-pelayan Tuhan
yang
baru.
Sambutlah,
dukunglah
dan
bekerjasamalah
bersama
mereka
dalam
membangun jemaat Tuhan.
J : Kami menyambut mereka dan akan mendukung
serta bekerja sama dengan mereka dengan
sungguh-sungguh dalam kasih.
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----------para anggota BPHMJ duduk kembali, kebaktian
dilanjutkan dengan Doa Syafaat dst---------KHUSUS KEBAKTIAN III PK. 10.00 WIB
PERKENALAN ANGGOTA BARU
2.10.

KEBAKTIAN I, II, III & IV
Doa Syafaat
(Jemaat duduk)
III. PERSEMBAHAN SYUKUR

3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Kita hanya mampu mengatakan betapa banyaknya,
sebab kita tidak mampu mengitung jumlahnya
berkat Tuhan yang kita terima. Kita hanya mampu
mengatakan betapa besarnya, sebab kita tidak
mampu mengukur besarnya kasih sayang Allah bagi
kita. Marilah kita mengungkapkan syukur kita
sambil mengingat firman-Nya: “Tak berkesudahan
kasih setia TUHAN, tak habis-habisnya rahmat-Nya,
selalu baru tiap pagi; besar kesetiaan-Mu!” (Ratapan
3:22-23).
TUHAN, BETAPA BANYAKNYA
KJ. 393:1-3.
Syair: Thank You, Lord / Some Thank the Lord, Seth Sykes, 1940,
Terjemahan: Yamuger, 1984,
Lagu: Seth and Bessie Sykes, 1940,
(c) 1984, Singspiration, Div. of Zondervan.

do = g, 6 ketuk (2x3)
1. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kauberi,

teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi.
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Refrein:
T’rima kasih, ya Tuhanku atas keselamatanku!
Padaku telah Kauberi hidup bahagia abadi.
2. Sanak saudara dan teman Kaub’ri kepadaku;

berkat terindah ialah: ‘ku jadi anak-Mu.
Refrein.

3. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya:

hendak kupuji nama-Mu tetap selamanya.
Refrein.
3.2. Doa Syukur

(Jemaat berdiri)

IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Nyanyian Pengutusan
‘KU BEROLEH BERKAT
NKB. 196:1,2
Syair dan lagu: There’s a Peace in My Heart / Constantly Abiding; Anne S. Murphy,
Terjemahan: Yamuger

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.
Refrein:
Yesus yang selalu tinggal serta;
Ia di dalamku, ‘ku dalam-Nya.
“Aku senantiasa menyertaimu”
itulah janji-Nya kepadaku.
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2. Saat damai penuh masuk di hatiku,
dunia menjadi cerah.
Kesusahan lenyap, g’lap berganti terang:
Yesus Tuhan, agung, mulia!
Refrein.

4.2. Pengutusan
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.
4.3. Berkat
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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