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I. PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(berdiri)
Pnt : Dengan disertai keyakinan bahwa: “Segala jalan TUHAN adalah
kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada
perjanjian-Nya dan peringatan-peringatan-Nya” (Mazmur
25:10), marilah kita menghadap Allah dengan hati yang penuh
hormat !
HAI MARI SEMBAH
KJ. 4:1-2
Syair: O Worship The King, William Kethe, 1561
Lagu: Johann Michael Haydn (1733-1806)

do = g, 3 ketuk
1. Hai mari sembah Yang Mahabesar,
nyanyikan syukur dengan bergemar.
Perisai umat-Nya, Yang Mahaesa,
mulia nama-Nya, takhta-Nya megah!
2. Hai masyhurkanlah keagungan-Nya;
cahaya terang itu jubah-Nya.
Gemuruh suara-Nya di awan kelam;
berjalanlah Dia di badai kencang.
1.2. Votum dan Salam
PF : Kebaktian bulan keluarga minggu ke-empat ini terjadi karena
pertolongan TUHAN, Yang menjadikan langit dan bumi, Yang
memelihara kasih setia-Nya sampai selama-lamanya.
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J
PF

: (menyanyikan) AMIN 3x.
: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa yang
mengasihi kita sebagai keluarga-Nya dan dari Tuhan Yesus
Kristus, menyertai saudara-saudara sekalian.
J
: Dan beserta saudara juga.
------------------------------------------------------------------------Jemaat duduk
1.3. Keluarga yang membawa Kabar Baik di Tengah Kabar buruk
menjadi Salah Satu Cara untuk Menjadi Keluarga Yang
Berdampak
PF : Kabar buruk adalah salah satu bagian dari realitas yang
menyesaki dunia ini. Membawa kabar baik di tengah kabar
buruk menjadi salah satu cara agar kita tetap menjadi keluarga
yang berdampak sebagaimana yang Tuhan Yesus kehendaki.
Firman Tuhan berkata : "Oleh sebab itu, pergilah, Aku akan
menyertai lidahmu dan mengajar engkau, apa yang harus
kaukatakan." (Keluaran 4:12)
MARILAH, MARILAH, HAI SAUDARA
KJ. 338:1,3,4
Syair: H. A. Pandopo, 1980,
Lagu: Dari daerah Sumba

do = g, 2 ketuk
Refrein:
Marilah, marilah hai saudara,
Menyebarkan terang dunia!
1. Banyak orang kemalangan menderita,
diliputi kegelapan kemelut.
Refrein.
2. Tak terbilang yang sengsara dalam hati,
kekurangan cinta kasih yang benar.
Refrein.
3. Tuhan Allah mengasihi dunia ini,
Yesus Kristus menerangi yang gelap.
Refrein.
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1.4. Pengakuan Dosa
PF : (memimpin doa pengakuan dosa)
O ALLAHKU, JENGUKLAH DIRIKU
NKB. 13 bait 1-2
Syair: Search Me, O God; Edwin Orr,
Lagu: Tradisional Inggris

do = f, 6 ketuk (2x3)
1. O Allahku, jenguklah diriku,
ujilah hati dan pikiranku.
Aku telah berdosa dan cemar,
sucikan dan jadikan ‘ku benar.
2. Pujianku tetaplah bagi-Mu,
kar’na Kau hapus dosa-dosaku.
Nyatakanlah firman-Mu yang kudus,
agar kujunjung nama-Mu terus.
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : “Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan
kita dari segala kejahatan” (1 Yohanes 1:9).
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
J

: Syukur kepada Allah !
INILAH RUMAH KAMI
PKJ. 288:1-2.
Syair: Arnoldus Isaak Apituley, 1999,
Lagu: Esti Kristofera

do = d, 4 ketuk
1. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang;
siapa yang menjamin? Tak lain, Tuhan sajalah.
Refrein:
Alangkah baik dan indah, jikalau Tuhan beserta;
sejahtera semua, sekeluarga bahagia.
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—Bersalam-salaman sebagai ungkapan damai dan sukacita—
2. Betapalah mesranya, ayah dan ibu contohnya;
semua anak-anak ikut teladan tindaknya.
Refrein.
-------------------------------------------------------------------Jemaat duduk
II. PELAYANAN FIRMAN
2.1. Persembahan Pujian
Kebaktian I-II
: Telaumbatmadja
Kebaktian III
: Marthenny Kaeng & Family
Kebaktian IV
: Tabrahim Kawira & Family
2.2. Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
2.3. Pembacaan Alkitab
PF : Bacaan diambil dari Bilangan 13:25-33
13:25 Sesudah lewat empat puluh hari pulanglah mereka dari
pengintaian negeri itu, 13:26 dan langsung datang kepada Musa,
Harun dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun
Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan
kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada
sekaliannya hasil negeri itu. 13:27 Mereka menceritakan
kepadanya: "Kami sudah masuk ke negeri, ke mana kausuruh
kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan
madunya, dan inilah hasilnya. 13:28 Hanya, bangsa yang diam di
negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat
besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. 13:29 Orang
Amalek diam di Tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang
Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut
dan sepanjang tepi sungai Yordan." 13:30 Kemudian Kaleb
mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa,
katanya: "Tidak! Kita akan maju dan menduduki negeri itu,
sebab kita pasti akan mengalahkannya!" 13:31 Tetapi orangorang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata:
"Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka
lebih kuat dari pada kita." 13:32 Juga mereka menyampaikan
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PF
J

kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai
mereka, dengan berkata: "Negeri yang telah kami lalui untuk
diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan
semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang
tinggi-tinggi perawakannya. 13:33 Juga kami lihat di sana orangorang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang
raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian
juga mereka terhadap kami."
: Demikianlah pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah
mereka yang mendengarkan Firman Allah dan memeliharanya.
Haleluya !
: (menyanyikan) Haleluya 3x.

2.4. Khotbah : “Memberi Kabar Baik Di Tengah Kabar Buruk “
2.5. Saat Hening
2.6. Persembahan Pujian
Kebaktian I
: Kolintang I
Kebaktian II : PS. Gita Kalvari
Kebaktian III : PS. Glorificamus
Kebaktian IV : PS. Biduan Sion
2.7. 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…
------------------------------------------------------------------------Jemaat duduk
2.8. Tayangan Bulan Keluarga
2.9. Doa Syafaat
III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Marilah kita "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah
yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." (1
Tesalonika 5:18).
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T’RIMA KASIH YA TUHANKU
PKJ. 148 bait 1-2
Syair dan lagu: Jerry Silangit, 1986/1988

do = f, 4 ketuk
1. T’rima kasih ya Tuhanku, atas hari pemberian-Mu.
Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu.
Kaucurahkan pada umat-Mu, Kaucurahkan pada umat-Mu.
2. T’rima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku,
agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu,
yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu.
3.2. Doa Syukur

(berdiri)
IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT

4.1. Nyanyian Pengutusan
JIKA PADAKU DITANYAKAN
KJ. 432 bait 1-2
Syair dan lagu: A. Simanjuntak, 1982

do = f, 4 ketuk
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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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
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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