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(Jemaat berdiri)
I. PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
Pnt : Sebagai tubuh Kristus, gereja adalah persekutuan
orang -orang yang tidak sempurna namun
dikasihi oleh Allah yang sempurna dengan cinta
kasih yang sempurna. Karena itu, sebagai
persekutuan yang dikasihi, marilah kita memuji
Tuhan, seperti seruan pemazmur: “Biarlah segala
yang bernafas memuji TUHAN! Haleluya!”
(Mazmur 150:6).
HALELUYA! PUJILAH
KJ. 1:1-2
Syair dan lagu : Subronto Kusumo Atmodjo 1978

do = f, 4 ketuk
Refrein:
Haleluya! Pujilah
Allah Yang Agung, Mahaesa!
Dalam Kristus kita kenal
Allah Yang Hidup, Bapa kekal!
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1. Langit, buana semesta
patut memuji kuasa-Nya,
kar’na berkat-Nya tak henti,
limpah kasih-Nya tak terperi.
Refrein.
2. Wahai dunia, soraklah!
Angkat suaramu, nyanyilah!
Tabuhlah tifa dan gendang,
iringi puji dalam tembang!
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. Merayakan Talenta Seni Yang Beragam
PF : Dalam persekutuan kasih yang akrab serta
anugerah
penciptaan,
pemeliharaan,
penyelamatan, dan pembaruan oleh Allah Bapa,
Anak, dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja
Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah
kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah,
budaya, dan lingkungan alam Indonesia.Kami
percaya kepada Allah, yang dipanggil Bapa oleh
Yesus Kristus,yang di dalam kasih dan kuasa-Nya
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menciptakan semesta alam,yang memelihara dan
mengelola dengan baik lingkungan alam, seperti
pemilik taman,yang merawat dan menjaga anakanak-Nya, seperti ibu atau bapa, yang
mengundang dan memanggil kami untuk
berperanserta dalam pekerjaan-pekerjaan-Nya
yang baik. (Konfesi GKI 2014:1-6). Setiap kita
dianugerahi talenta yang berharga, agar kita
berperan serta meneruskan keramahtamahan
Allah di bumi yang tidak sempurna ini. Hari ini
kita merayakan syukur untuk ulang tahun ke 28,
GKI. Sebagai gereja, marilah kita merayakan
talenta seni yang beragam bagi kemuliaan AllahSang Seniman Maha Agung itu. Sambil bangkit
berdiri, marilah kita menyanyikan: Berderaplah
Satu !
BERDERAPLAH SATU!
NKB. 230:1-2
Syair dan lagu : H. Abdi Widhyadi, 1984 (diperbaiki 1991)

do = g, 4 ketuk
1. Berderaplah satu, pertegap langkahmu!
Junjunglah panggilan-Nya, perjuangkan kasih-Nya!
Bergandengan erat, rintanganmu berat,
‘tuk masyhurkan berita perdamaian kekal.
Kristus adalah Kepala G’reja-Nya,
Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya.
Berbarislah utuh, bersatulah teguh,
hai seluruh Gereja Kristen Indonesia!
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2. Majulah serentak dengan langkah tegap
dan berdoa, berkarya dalam hidup semesta!
Dengan iman teguh, kerahkan dayamu,
kebenaran wujudkan demi sesamamu!
Kristus adalah Kepala G’reja-Nya,
Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya.
Berbarislah utuh, bersatulah teguh,
hai seluruh Gereja Kristen Indonesia!
(Jemaat duduk)
1.4. Pengakuan Dosa (Doa)
ENGKAU SABAR MENANTI
NKB. 9:1-3
Syair : O Jesus, Thou Art Standing; W.W. How (1823-1897)
Lagu : Huugo Nyberg 1873

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.
2. Engkau ketuk pintuku, kulihatlah jelas
bekas luka di tangan dan muka yang welas.
Sebab dosaku jua terkancing pintuku;
dan ‘Kau sabar menunggu kubuka hatiku.
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)
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1.5. Berita Anugerah
PF : Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup
untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah
pekerjaan kami sendiri; tidak, kesanggupan kami
adalah pekerjaan Allah. Dan Allah sanggup
melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu,
supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam
segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam
pelbagai kebajikan. (2Korintus 3:5; 2Korintus
9:8). Demikianlah berita anugerah dari
TUHAN!
J : Syukur kepada Allah !
APA KITA ‘KAN BERHIMPUN
NKB. 114:1-4
Syair dan lagu : Shall We Gather at the River?; Robert Lowry 1864 (1826-1899), terj. Yamuger 1983/1986

do = d, 4 ketuk
1. Apa kita ‘kan berhimpun ikut umat yang kudus
di tepi aliran sungai dari takhta Penebus?
Refrein:
Amin! Kita pun berhimpun
bersama orang suci yang di situ,
di tepi aliran sungai hidup dari takhta Penebus
2. Nanti pada sungai indah hilang duka dan resah
oleh Kristus, Raja kita, yang di takhta mulia.
Refrein.
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3. Sebelum saatnya tiba, buang segenap beban;
Kes’lamatan diberikan dan mahkota pemenang.
Refrein.
4. ‘Kan berakhir jalan kita pada sungai mulia;
Kita nyanyi bergembira lagu damai yang baka.
Refrein.
(Jemaat duduk)
II. PELAYANAN FIRMAN
2.1. Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
2.2. Bacaan Alkitab
PF : Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Tawarikh 25:1-7.
Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima
menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan
anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan
diiringi kecapi, gambus dan ceracap. Daftar orangorang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang
berikut: 2 dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf,
Netanya dan Asarela, anak-anak Asaf di bawah
pimpinan Asaf, yang bernubuat dengan petunjuk
raja. 3 Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun:
Gedalya, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabya dan Matica,
enam orang, di bawah pimpinan ayah mereka,
Yedutun, yang bernubuat dengan diiringi kecapi
pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian
bagi TUHAN. 4 Dari Heman ialah anak-anak Heman:
Bukia, Matanya, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananya,
Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Yosbekasa,
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Maloti, Hotir dan Mahaziot. 5 Mereka ini sekalian
adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut
janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya;
sebab Allah telah memberikan kepada Heman
empat belas orang anak laki-laki dan tiga orang
anak perempuan. 6 Mereka ini sekalian berada di
bawah pimpinan ayah mereka pada waktu
menyanyikan nyanyian di rumah TUHAN dengan
diiringi ceracap, gambus dan kecapi untuk ibadah
di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah
keadaan bani Asaf, Yedutun dan Heman. 7 Jumlah
mereka bersama-sama saudara-saudara mereka
yang telah dilatih bernyanyi untuk TUHAN--mereka
sekalian adalah ahli seni--ada dua ratus delapan
puluh delapan orang.
PF : Demikianlah pembacaan Firman Tuhan, yang
berbahagia adalah mereka yang mendengarkan
Firman Allah dan memeliharanya. Haleluya!
J : (menyanyikan) Haleluya 3x.
2.3. Persembahan Talenta
Kebaktian I, II & IV :
Permainan Harpa & Biola oleh Sdri. Felicia Irene
Atmaja & Sdri. Nungki
Kebaktian III :
Permainan Harpa & Biola oleh Sdri. Felicia Irene
Atmaja & Sdri. Devita
2.4. Khotbah : “Merayakan Talenta Seni Yang Beragam”
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2.5. Saat Hening
2.6. Persembahan Pujian
Kebaktian I-II : PS. Adoramus
Kebaktian III : PS. PDP
Kebaktian IV : PS. Pesparawi GKI Gunsa
2.7. 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,
seturut dengan Pengakuan Iman Rasuli. Aku
percaya…
2.8. Doa Syafaat

(Jemaat duduk)

III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Kita bukan hanya diberkati dengan aneka ragam
pemberian, namun dikasihi Allah dengan kasih
sempurna. Marilah kita mengungkapkan rasa
syukur sambil mengingat firman-Nya: Sebab jika
kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu
akan
diterima,
kalau
pemberianmu
itu
berdasarkan apa yang ada padamu, bukan
berdasarkan apa yang tidak ada padamu.Sebab
kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain
mendapat keringanan, tetapi supaya ada
keseimbangan. (2Korintus 8:12-13).
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HIDUP KITA YANG BENAR
KJ. 450:1-3.
Syair dan lagu : J.M. Malessy 1980

do = bes, 4 ketuk
1. Hidup kita yang benar
haruslah mengucap syukur.
Dalam Kristus bergemar;
janganlah tekebur.
Refrein:
Dalam susah pun senang;
dalam segala hal
aku bermazmur dan ucap syukur;
itu kehendak-Nya!
2. Biar badai menyerang,
biar ombak menerjang,
aku akan bersyukur
kepada Tuhanku.
Refrein.
3. Apa arti hidupmu?
Bukankah ungkapan syukur,
kar’na Kristus, Penebus,
berkurban bagimu!
Refrein.
3.2. Doa Syukur

(Jemaat berdiri)
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IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Nyanyian Pengutusan
TALENTAKU UNTUK-NYA
Lirik dan lagu oleh Debbie Kristianto

11

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 wajahNya 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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