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I. PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(berdiri)
Pnt : Kita adalah keluarga dari Sang Terang. Demikianlah
kesaksian Injil. Maka Yesus berkata pula kepada orang
banyak, kata-Nya: "Akulah terang dunia; barangsiapa
mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan,
melainkan ia akan mempunyai terang hidup." (Yohanes
8:12). Pujilah dan mahsyurkanlah Sang Terang dunia.
PUJILAH TUHAN, SANG RAJA
KJ. 10 : 1-2

Syair: Lobe den Herren/Praise to the Lord, Joachim Neander, 1680
Lagu: Stralsund, 1665/Kitab Freylinghausen 1741

do = g, 3 ketuk
1. Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Mahamulia!
Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia!
Datang berkaum, b’rilah musikmu bergaung,
angkatlah puji-pujian!
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2. Pujilah Tuhan; segala kuasa pada-Nya!
Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya!
Tiada terp’ri yang kepadamu dib’ri;
tidakkah itu kaurasa?
1.2. Votum dan Salam
PF : Kebaktian bulan keluarga minggu kelima ini terjadi
karena pertolongan 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
yang mengasihi kita sebagai keluarga-Nya dan dari
Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara
sekalian.
J : Dan beserta saudara juga.
----------------------------------------------------------Jemaat duduk
1.3. Sudahkah aku dan keluargaku berdampak?
PF : Keluarga yang berdampak bukanlah sebuah pengakuan
pribadi kita melainkan pengakuan orang lain tentang
kita. Sudahkah orang-orang di sekeliling kita
merasakan dampak baik dari kehadiran kita laksana
garam yang memberi rasa asin bagi sekelilingnya?
Firman Tuhan berkata : "Garam memang baik, tetapi
jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia
diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang
maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja.
Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah
ia mendengar!" (Lukas 14:34-35)
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LIHATLAH SEKELILINGMU
KJ. 428 : 1,4,6
Syair: H. A. Pandopo, berdasarkan Yohanes 4:35, Matius 4:37-38

do = f; la = d, 3 ketuk
1. Lihatlah sekelilingmu,
pandanglah ke ladang-ladang
yang menguning dan sudah matang,
sudah matang untuk dituai!
Refrein:
Lihatlah sekelilingmu,
pandanglah ke ladang-ladang
yang menguning dan sudah matang,
sudah matang untuk dituai!
4. Bukanlah seisi dunia
dicemarkan oleh dosa?
Tapi Allah telah mengutus
Jurus’lamat untuk semua.
Refrein.
6. Apa kita pun terpilih
mengerjakan tugas itu?
Kita juga dipilih Tuhan
dan diutus ke dalam dunia.
Refrein.
1.4. Pengakuan Dosa
PF : (memimpin doa pengakuan dosa)

4

DARI KUNGKUNGAN MALAM GELAP
NKB. 10 : 1-2
Syair: Out of My Bondage, Sorrow and Night / Jesus, I Come; William T. Sleeper
Lagu: George C. Stebbins

do = g, 6 ketuk
1. Dari kungkungan malam gelap,
Yesus, Tuhan, ‘ku datanglah;
masuk ke dalam t’rang-Mu tetap;
Yesus, ‘ku datanglah.
Dari sengsara, sakit dan aib,
masuk ke dalam kasih ajaib.
Dan kurindukan dosaku raib,*
Yesus, ‘ku datanglah.
* raib = menghilang

2. Dari hidupku yang bercela,
Yesus, Tuhan, ‘ku datanglah;
masuk ke dalam t’rang mulia,
Yesus, ‘ku datanglah.
Dari gelombang bah menderu,
masuk ke dalam kasih teduh
dan kutinggalkan susah, keluh,
Yesus, ‘ku datanglah.
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : “Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas
dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan
tubuhmu!” (1 Korintus 6:20).
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
J : Syukur kepada Allah !
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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.
—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. Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
2.2. Pembacaan Alkitab
PF : Bacaan diambil dari Matius 25:31-46
25:31 “Apabila Anak Manusia datang dalam
kemuliaan-Nya dan semua malaikat bersama-sama
dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta
kemuliaan-Nya. 25:32 Lalu semua bangsa akan
dikumpulkan di hadapan-Nya dan Ia akan
memisahkan mereka seorang dari pada seorang, sama
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seperti gembala memisahkan domba dari kambing
25:33 dan Ia akan menempatkan domba-domba di
sebelah kanan-Nya dan kambing-kambing di sebelah
kiri-Nya. 25:34 Dan Raja itu akan berkata kepada
mereka yang di sebelah kanan-Nya: Mari, hai kamu
yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan yang
telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. 25:35
Sebab ketika Aku lapar, kamu memberi Aku makan;
ketika Aku haus, kamu memberi Aku minum; ketika
Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan;
25:36 ketika Aku telanjang, kamu memberi Aku
pakaian; ketika Aku sakit, kamu melawat Aku; ketika
Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku. 25:37
Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia,
katanya: Tuhan, bilamanakah kami melihat Engkau
lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan
kami memberi Engkau minum? 25:38 Bilamanakah
kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami
memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami
memberi Engkau pakaian? 25:39 Bilamanakah kami
melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami
mengunjungi Engkau? 25:40 Dan Raja itu akan
menjawab mereka: Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan
untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina
ini, kamu telah melakukannya untuk Aku. 25:41 Dan Ia
akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kiriNya: Enyahlah dari hadapan-Ku, hai kamu orang-orang
terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah
sedia untuk Iblis dan malaikat-malaikatnya. 25:42
Sebab ketika Aku lapar, kamu tidak memberi Aku
makan; ketika Aku haus, kamu tidak memberi Aku
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minum; 25:43 ketika Aku seorang asing, kamu tidak
memberi Aku tumpangan; ketika Aku telanjang, kamu
tidak memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit dan
dalam penjara, kamu tidak melawat Aku. 25:44 Lalu
merekapun akan menjawab Dia, katanya: Tuhan,
bilamanakah kami melihat Engkau lapar, atau haus,
atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit,
atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?
25:45 Maka Ia akan menjawab mereka: Aku berkata
kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak
kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling
hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk Aku.
25:46 Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan
yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang
kekal."
PF : Demikianlah pembacaan firman Tuhan, yang
berbahagia adalah mereka yang mendengarkan
Firman Allah dan memeliharanya. Haleluya !
J : (menyanyikan) Haleluya 3x.
2.3. Khotbah :

“Sudahkah aku dan keluargaku berdampak?“
(didahului oleh kesaksian berbagi berkat oleh Bp.
Saefulloh)
2.4. Saat Hening
2.5. Persembahan Pujian
Kebaktian I : Imanuel
Kebaktian II : Kidung Agung
Kebaktian III : Efrata
Kebaktian IV : Adoramus
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2.6. 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
2.7. Doa Syafaat
III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : "Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah
persembahan dan masuklah menghadap Dia! Sujudlah
menyembah kepada TUHAN dengan berhiaskan
kekudusan." (1 Tawarikh 16:29)
TUHAN, BETAPA BANYAKNYA
KJ. 393 : 1-2

Syair: Thank You, Lord / Some Thank the Lord, Seth Sykes, 1940,
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.
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.
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3.2. Doa Syukur

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Nyanyian Pengutusan
TUHAN MENGUTUS KITA
PKJ. 185 : 1-3

Syair dan lagu: Arnoldus Isaak Apituley, 1998

do = f, 4 ketuk
1. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
bawa pelita kepada yang gelap.
Meski dihina serta dilanda duka,
harus melayani dengan sepenuh.
Refrein:
Dengan senang, dengan senang,
marilah kita melayani umat-Nya.
Dengan senang, dengan senang,
berarti kita memuliakan nama-Nya.
2. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
bagi yang sakit dan tubuhnya lemah.
Meski dihina serta dilanda duka,
harus melayani dengan sepenuh.
Refrein.
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3. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
untuk yang miskin dan lapar berkeluh.
Meski dihina serta dilanda duka,
harus melayani dengan sepenuh.
Refrein.
4.2. Pengutusan
PF
: Pulanglah dengan damai sejahtera, jadilah sebagai
pribadi dan keluarga yang membawa dampak baik
bagi dunia sekeliling kita. Di mana terjadi
kebencian,
J
: di sana kubawa damai,
PF
: Di mana terjadi penghinaan,
J
: di sana aku bawa pengampunan,
PF
: Di mana terjadi perselisihan,
J
: di sana aku bawa kerukunan,
PF
: Di mana terjadi kebimbangan,
J
: di sana aku bawa kepastian,
PF
: Di mana terjadi kesesatan,
J
: di sana aku bawa kebenaran,
PF
: Di mana terjadi kesedihan,
J
: di sana aku bawa kegembiraan,
PF
: Di mana terjadi kegelapan,
J
: di sana aku bawa terang,
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PF+J : Tuhan semoga aku lebih ingin menghibur dari
pada dihibur;
memahami dari pada dipahami,
mencintai dari pada dicintai,
sebab dengan memberi aku menerima,
dengan mengampuni aku diampuni,
dengan mati aku bangkit lagi,
untuk hidup selama-lamanya, amin.
(diadaptasi dari doa St.Fransiskus Assisi).
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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