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I.
PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
Pnt : Saat waktu berjalan dalam tatanannya dan alam bergerak sesuai
kehendak-Nya maka di sanalah anugerah dan rahmat di
nyatakan. Marilah kita menanggapinya dengan rasa syukur
sambil melanjutkan perjalanan iman kita. Saya mengundang
saudara-saudara untuk berdiri dan memasuki kebaktian dengan
mempersembahkan pujian kepada-Nya
BERSYUKURLAH PADA TUHAN
PKJ. 7:1-3
Syair dan lagu : Jerry Silangit 1995

do = c, 4 ketuk
1. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya!
Bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah!
Refrein:
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya.
Aku hendak bernyanyi seumur hidupku.
2. Hatiku siap, ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur,
kar'na Engkau Mahabaik, setia dan benar.
Refrein.
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3. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku,
dan memuliakan nama-Nya untuk selamanya!
Refrein.
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.
1.3. Kata Pembuka
(duduk)
PF : Firman Tuhan menuliskan bagi kita demikian: “Bersyukurlah
kepada Tuhan, serukanlah nama-Nya. Perkenalkanlah perbuatanNya di antara bangsa-bangsa! Bernyanyilah bagi-Nya,
bermazmurlah bagi-Nya, percakapkanlah segala perbuatan-Nya
yang ajaib”. (Mazmur 105:1-2)
YA ALLAH, KASIHMU BESAR
PKJ. 212 (2x)
Syair dan lagu: Januar Ishak

do = a, 4 ketuk
Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala,
tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya.
Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala.
Hidup kekal Engkau beri dan aku hidup berseri!
Refrein:
Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu.
Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia.
1.4. Pengakuan Dosa (Doa)
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KASIHANILAH AKU YANG LEMAH
PKJ. 40:1,2
Syair dan lagu : Helene Salamata Joseph

do = f, 4 ketuk
1. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Mahakuasa.
Hapuskan semua kesalahanku, b’rilah anugerah.
Oleh kasih dan kuasa-Mu kurasakan damai-Mu.
Aku tahu Kau s’lalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu.
2. Kini aku sadari dosaku dan s’gala kekuranganku.
Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku.
Kuserahkan s’luruh hidupku pada Tuhan yang benar.
Hatiku selalu bersyukur, bergemar, dan berbahagia.
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : Setelah kita mengakui dosa kita di hadapannya maka Firman
Tuhan yang menyapa kita menuliskan demikian: “Sebagai
teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya jangan
kamu membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah
kau terima. Sebab itu Allah berfirman: “Pada waktu Aku
berkenan, Aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari Aku
menyelamatkan, Aku akan menolong engkau”. Sesungguhnya,
waktu ini adalah waktu perkenan itu, sesungguhnya hari ini
adalah hari perkenan itu” (2 Korintus 6:1-2). Demikianlah berita
anugerah dari TUHAN !
J
: 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
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PF

: Marilah kita lanjutkan kebaktian kita dengan kesungguhan
untuk menyambut berkat dan anugerah yang Tuhan telah
sediakan.
KASIH SETIAMU
PKJ. 209:1-2
Syair: Thy Loving Kindness, berdasarkan Mazmur 63:4-5, terj. Yamuger 1998, Lagu: Hugh Mitchell
© Singspiration/United Nations Music Publishers, Ltd./Booney & Howes Music Publishers Ltd.

do = d, 4 ketuk
1. Kasih setia-Mu sungguh lebih baik,
lebih berharga dari hidupku.
Maka bibirku megahkan Dikau;
kasih setia-Mu sungguh lebih baik.
2. Seumur hidup kupuji Engkau;
kunaikkan doa dalam nama-Mu.
Kasih setia-Mu lebih berharga
dan lebih baik dari hidupku.
II. PELAYANAN FIRMAN
2.1. Doa memohon pertolongan Roh Kudus.

(duduk)

2.2. Bacaan I :
Pnt : Bacaan pertama diambil dari Kejadian 18:20-32.
Sesudah itu berfirmanlah TUHAN: "Sesungguhnya banyak keluh
kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat
berat dosanya. 21 Baiklah Aku turun untuk melihat, apakah benarbenar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang
telah sampai kepada-Ku atau tidak; Aku hendak mengetahuinya."
22 Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke
Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan TUHAN. 23
Abraham datang mendekat dan berkata: "Apakah Engkau akan
melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? 24
Bagaimana sekiranya ada lima puluh orang benar dalam kota itu?
Apakah Engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah
Engkau mengampuninya karena kelima puluh orang benar yang
20
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ada di dalamnya itu? 25 Jauhlah kiranya dari pada-Mu untuk
berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan
orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan
orang fasik! Jauhlah kiranya yang demikian dari pada-Mu!
Masakan Hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" 26
TUHAN berfirman: "Jika Kudapati lima puluh orang benar dalam
kota Sodom, Aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena
mereka." 27 Abraham menyahut: "Sesungguhnya aku telah
memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu
dan abu. 28 Sekiranya kurang lima orang dari kelima puluh orang
benar itu, apakah Engkau akan memusnahkan seluruh kota itu
karena yang lima itu?" Firman-Nya: "Aku tidak memusnahkannya,
jika Kudapati empat puluh lima di sana." 29 Lagi Abraham
melanjutkan perkataannya kepada-Nya: "Sekiranya empat puluh
didapati di sana?" Firman-Nya: "Aku tidak akan berbuat demikian
karena yang empat puluh itu." 30 Katanya: "Janganlah kiranya
Tuhan murka, kalau aku berkata sekali lagi. Sekiranya tiga puluh
didapati di sana?" Firman-Nya: "Aku tidak akan berbuat demikian,
jika Kudapati tiga puluh di sana." 31 Katanya: "Sesungguhnya aku
telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan. Sekiranya dua
puluh didapati di sana?" Firman-Nya: "Aku tidak akan
memusnahkannya karena yang dua puluh itu." 32 Katanya:
"Janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata lagi sekali ini
saja. Sekiranya sepuluh didapati di sana?" Firman-Nya: "Aku tidak
akan memusnahkannya karena yang sepuluh itu."
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
2.3. Mazmur Tanggapan :
Mazmur 138
Syair: Pdt. Untung Ongkowidjaja, menurut Mazmur 138
Musik: Pdt. Untung Ongkowidjaja

Refrein
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian dinyanyikan bersama
jemaat)
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Aku hendak menaikkan syukur,
Bagi-Mu Tuhan dengan seg'nap hati.
Di hadapan para allah yang lain,
'ku kan bermazmur bagi-Mu, Tuhan.
1. Aku akan sujud menghadap Bait kudus,
dan memuji Tuhan, agunglah nama-Mu.
Kar'na kasih-Mu juga kar'na setia-Mu.
Kar'na janji-Mu melebihi semesta.
2. Pada hari aku berseru kepada-Mu,
'ku yakin Engkau 'kan menjawab aku.
Bahkan ‘Kau tambahkan kekuatan baru.
Ya, kekuatan baru dalam jiwaku.
Refrein.
3. Raja-raja bumi pun bersyukur pada-Mu,
‘karna mendengar janji dari mulut-Mu.
Dinyanyikannya tentang jalan-jalan-Mu
kar'na besar kemuliaan-Mu, Tuhan.
4. Walau Tuhan itu sungguh tinggi mulia,
namun Ia tetap mau melihat yang hina.
Tapi kepada orang-orang yang sombong,
Allah mengenal hanya dari jauh.
Refrein.
5. Saat 'ku berada di dalam kesesakan,
Engkau mempertahankan hidupku tetap.
Dari musuhku 'Kau bebaskan diriku,
tangan kanan-Mu menyelamatkan aku.
6. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku.
Kasih setia-Mu untuk s'lama-lamanya.
Janganlah Tuhan Kau tinggalkan karya-Mu.
Jangan tinggalkan perbuatan tangan-Mu.
Refrein.
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2.4. Bacaan II :
PL : Bacaan kedua diambil dari Surat Kolose 2:6-15.
Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu
hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. 7 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. 8 Hati-hatilah, supaya jangan ada
yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu
menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak
menurut Kristus. 9 Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah
seluruh kepenuhan ke-Allahan, 10 dan kamu telah dipenuhi di
dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. 11
Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan
oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari
penanggalan akan tubuh yang berdosa, 12 karena dengan Dia kamu
dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut
dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah,
yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. 13 Kamu juga,
meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak
disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama
dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, 14
dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuanketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu
ditiadakan-Nya dengan memakukannya pada kayu salib: 15 Ia telah
melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan
menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan-Nya atas
mereka.
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PL
J

: Demikianlah sabda Tuhan !
: Syukur kepada Allah !

2.5. Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut Injil Lukas 11:1-13.
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Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika
Ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-murid-Nya
kepada-Nya: "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang
diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." 2 Jawab Yesus kepada
mereka: "Apabila kamu berdoa, katakanlah: Bapa, dikuduskanlah
nama-Mu; datanglah Kerajaan-Mu. 3 Berikanlah kami setiap hari
makanan kami yang secukupnya 4 dan ampunilah kami akan dosa
kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah
kepada kami; dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan."
5 Lalu kata-Nya kepada mereka: "Jika seorang di antara kamu pada
tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata
kepadanya: Saudara, pinjamkanlah kepadaku tiga roti, 6 sebab
seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah
ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan
kepadanya; 7 masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab:
Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anakanakku sudah tidur; aku tidak dapat bangun dan memberikannya
kepada saudara. 8 Aku berkata kepadamu: Sekalipun ia tidak mau
bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah
sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan
bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya.
9 Oleh karena itu Aku berkata kepadamu: Mintalah, maka akan
diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat;
ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. 10 Karena setiap
orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari,
mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu
dibukakan. 11 Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta
ikan dari padanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu
ganti ikan? 12 Atau, jika ia minta telur, akan memberikan
kepadanya kalajengking? 13 Jadi jika kamu yang jahat tahu
memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi
Bapamu yang di sorga! Ia akan memberikan Roh Kudus kepada
mereka yang meminta kepada-Nya."
1

PF

: Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah
mereka yang mendengarkan Firman Allah dan memeliharanya.
Haleluya !
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J

: (menyanyikan) Haleluya 3x.

2.6. Khotbah :“Berdoa Kepada Allah Dalam Kerendahan Hati”
2.7. Saat Hening
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

:
:
:
:

Ensamble Remaja
PS. SMAK 3 PENABUR
PS. SDK 3 PENABUR
PS. Adoramus

2.8. Pengakuan Iman
(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.”
BUKAN KAR’NA UPAHMU
PKJ. 265:1,2
Syair dan lagu : Godlief Soumokil 1988

do = c, 4 ketuk
1. Bukan kar’na upahmu
dan bukan kar’na kebajikan hidupmu,
bukan persembahanmu
dan bukan pula hasil perjuanganmu:
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Allah mengampuni kesalahan umat-Nya,
oleh kar’na kemurahan-Nya;
melalui pengorbanan Putra Tunggal-Nya
ditebus-Nya dosa manusia.
Refrein:
Bersyukur, hai bersyukur,
kemurahan-Nya pujilah!
Bersyukur, hai bersyukur selamanya!
2. Janganlah kau bermegah
dan jangan pula meninggikan dirimu;
baiklah s’lalu merendah
dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya.
Keangkuhan tiada berkenan kepada-Nya;
orang sombong direndahkan-Nya.
Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh,
yang rendah ‘kan ditinggikan-Nya.
Refrein.
3.2. Doa Syukur

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Lagu Pengutusan
MARI SEBARKAN INJIL
PKJ. 183:1-2
Syair dan lagu : Arnoldus Isaak Apituley 1998

do = d, 4 ketuk
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.
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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