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GEREJA KRISTEN INDONESIA
Jl. Gunung Sahari IV/8 Jakarta Pusat

KEBAKTIAN UMUM GKI GUNUNG SAHARI
“Jaminan Keselamatan Dalam Penebus Yang Hidup”
MINGGU, 06 NOVEMBER 2016
Pk. 06.00, 08.00, 10.00 & 17.00 WIB
Pk. 10.00 WIB – Pelayanan Sakramen Baptis Kudus Anak
dan Penerimaan Anggota
Pk. 17.00 WIB – Pelayanan Penerimaan Anggota
Pdt. David Sudarto
I. PERHIMPUNAN

(berdiri)

1.1. Ajakan
Pnt : “Beribadahlah kepada TUHAN dengan sukacita, datanglah ke
hadapan-Nya dengan sorak-sorai!” (Mazmur 100:2).
J
: (Menyanyikan PKJ. 8 : 1-3)
BUKALAH GAPURA INDAH
PKJ. 8:1-3
Syair: Tut mir auf die schone Pforte, Benjamin Schmolck, 1732,
Terjemahan: Yamuger, 1998, Lagu: Joachim Neander, 1680

do = bes, 4 ketuk
1. Bukalah gapura indah aku masuk rumah-Mu,
agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh
dan kupandang wajah-Mu dalam cah’ya mulia.
2. Kepada-Mu aku datang: o, Tuhanku datanglah!
Di tempat Engkau berada, sorga pun di situlah.
Masuklah di hatiku, jadikanlah rumah-Mu!
3. Saat aku, menghadap-Mu, sucikanlah diriku,
agar doa dan nyanyian berkenan kepada-Mu.
Angkat roh dan jiwaku sampai kehadirat-Mu.
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1.2. Votum Dan Salam
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, Yang menjadikan
langit dan bumi, Yang kasih setia-Nya kekal untuk selamalamanya.
J
: (menyanyikan) AMIN – AMIN – AMIN
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari
Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian.
J
: Dan beserta saudara juga.
(duduk)
1.3. Kata Pembuka
PF : Penebusan adalah pembebasan. Pembebasan dari dosa masa
lalu; pembebasan dari berbagai hal buruk yang memperburuk
kehidupan masa kini: ketakutan, kekuatiran, kegelisahan,
ketamakan; pembebasan dari kegelapan masa depan. Penebus
yang mampu menjamin pembebasan secara total hanyalah
Tuhan, Allah kita. “Beginilah firman TUHAN, Raja
dan Penebus Israel, TUHAN semesta alam: "Akulah yang
terdahulu dan Akulah yang terkemudian; tidak ada Allah selain
dari pada-Ku.” (Yesaya 44:6).
JUNJUNGAN YANG KUPILIH
NKB. 87:1-2
Syair dan lagu: He Lives; A. H. Ackley, Terjemahan: E. L. Pohan

do = , ketuk
1. Junjungan yang ku pilih: Yesusku Penebus.
Yang bangkit dari mati, berkuasa seterus.
Kendati banyak orang mengejek, mencela,
ku ikut suara-Nya, lembut mesra.
Refrein:
Benar, benarlah hidup Yesusku.
Bersamaku di jalanku, suara-Nya ‘ku dengar.
Benar, benarlah hidup Yesusku.
Dimana Dia ku dengar? Di dalam hatiku!
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2. Di mana, kapan saja Kasih-Nya pun jelas.
Di saat ‘ku gelisah dihibur ‘ku lekas.
Di hujan, angin ribut, dipimpin langkahku,
‘ku yakin, kami nanti ‘kan bertemu.
Refrein.
1.4. Pengakuan Dosa (Doa)
JIKALAU TUHAN TIDAK MENEBUSKU
PKJ. 39:1-3
Syair dan lagu: Arnoldus Isaak Apituley, 1998

do = d, 4 ketuk
1. Jikalau Tuhan tidak menebusku
dan Tuhan tidak mengampuniku,
hidupku berbeban dan dosaku berat!
Marilah, ya Tuhan, jamah diriku.
Marilah, ya Tuhan, jamah diriku.
2. Jikalau Tuhan tidak menjagaku
dan tak menuntun, tak memimpinku,
hidupku tak tentu dan langkahku sesat.
Marilah, ya Tuhan, pimpin anak-Mu.
Marilah, ya Tuhan, pimpin anak-Mu.
3. Jikalau Tuhan datang menolongku,
dan Tuhan jaga hamba-Mu terus,
hidupku damailah, dosa terhapuslah.
Marilah, ya Tuhan, rangkul hamba-Mu.
Marilah, ya Tuhan, rangkul hamba-Mu.
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : “Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan,
yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya,
yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan
pengertian.” (Efesus 1:7,8). Demikianlah berita anugerah dari
TUHAN !
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J

: Syukur kepada Allah
BETAPA INDAH HARINYA
KJ. 395:1,4
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.
---------JEMAAT SALING MEMBERIKAN SALAM DAMAI-------4. Sentosalah, hai hatiku, Pelindungmu percayalah!
Jangan tinggalkan Tuhanmu, Sumber segala kurnia.
Refrein.
(duduk)

II. PELAYANAN FIRMAN

2.1. Doa Memohon Pertolongan Roh Kudus
2.2. Bacaan I :
Pnt : Bacaan pertama diambil dari Kitab Ayub 19:23-27.
Ah, kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, 24
terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu
untuk selama-lamanya! 25 Tetapi aku tahu: Penebusku hidup,
dan akhirnya Ia akan bangkit di atas debu. 26 Juga sesudah kulit
tubuhku sangat rusak, tanpa dagingkupun aku akan melihat
Allah, 27 yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku;
23
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mataku sendiri menyaksikan-Nya dan bukan orang lain. Hati
sanubariku merana karena rindu.
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
2.3. Mazmur Tanggapan
MAZMUR 17:1-9
Syair: Pdt. Untung Ongkowidjaja, menurut Mazmur 17:1-9
Musik: Pdt. Untung Ongkowidjaja.

do = c, 4 ketuk, MM=70
Refrein
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian dinyanyikan
bersama jemaat).
Dengarkanlah ya Tuhan, perkaraku yang benar,
Perhatikanlah, seruanku serta doaku.
1. Dari pada-Mulah kiranya datang penghakiman
mata-Mulah yang melihat apa yang benar.
Dan ujilah hatiku, selidiki hidupku.
Tak ‘kan Kau temui kejahatan dalamku.
2. Sesuai dengan firman yang Engkau sudah ucapkan.
‘Ku telah menjaga tiap perbuatanku.
Aku pun menghindari tindakan kekerasan
langkahku tetap mengikut jejak-Mu, Tuhan.
Refrein.
3. Berseru aku pada-Mu karna Kau menjawabku.
sendengkanlah telinga-Mu kepadaku.
Tunjukkanlah padaku kasih setia-Mu Tuhan.
Penyelamat orang yang berlindung pada-Mu.
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4. Pelihara diriku seperti biji mata-Mu.
Sembunyikan aku dalam naungan sayap-Mu.
Dari orang yang fasik yang menindas diriku.
Dari musuh nyawaku yang mengepung aku.
Refrein:
Dengarkanlah ya Tuhan, perkaraku yang benar,
perhatikanlah, seruanku serta doaku.
Coda:
perhatikanlah, seruanku serta doaku.
2.4 Bacaan II :
Pnt : Bacaan kedua diambil dari Surat 2 Tesalonika 2:1-5, 13-17.
Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan
terhimpunnya kita dengan Dia kami minta kepadamu, saudarasaudara, 2 supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik
oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang
dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. 3
Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara
yang bagaimanapun juga! Sebab sebelum Hari itu haruslah
datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu
manusia durhaka, yang harus binasa, 4 yaitu lawan yang
meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang
disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di Bait Allah dan mau
menyatakan diri sebagai Allah. 5 Tidakkah kamu ingat, bahwa
hal itu telah kerapkali kukatakan kepadamu, ketika aku masih
bersama-sama dengan kamu?
1

Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada
Allah karena kamu, saudara-saudara, yang dikasihi Tuhan,
sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk
diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu dan dalam
kebenaran yang kamu percayai. 14 Untuk itulah Ia telah
memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga
kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita.
13
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Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaranajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan, maupun
secara tertulis. 16 Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah,
Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita
dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan
pengharapan baik kepada kita, 17 kiranya menghibur dan
menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik.
15

Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
2.5 Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga, Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Lukas
20:27-38.
Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki, yang
tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadaNya: 28 "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita: Jika
seorang, yang mempunyai saudara laki-laki, mati sedang
isterinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak,
saudaranya harus kawin dengan isterinya itu dan
membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. 29 Adalah
tujuh orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang
perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. 30 Lalu
perempuan itu dikawini oleh yang kedua, 31 dan oleh yang
ketiga dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara
itu, mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. 32
Akhirnya perempuan itupun mati. 33 Bagaimana sekarang
dengan perempuan itu, siapakah di antara orang-orang itu
yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab
ketujuhnya telah beristerikan dia." 34 Jawab Yesus kepada
mereka: "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, 35
tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian
dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara
orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. 36 Sebab mereka
27
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tidak dapat mati lagi; mereka sama seperti malaikat-malaikat
dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah
dibangkitkan. 37 Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa
telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di
mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah
Yakub. 38 Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang
hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup."
PF : Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus, yang
berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan
memelihara di dalam hatinya, Haleluya!
J
: Haleluya – Haleluya – Haleluya
2.6 Kotbah : “Jaminan Keselamatan Dalam Penebus Yang Hidup”
2.7 Saat Hening
 Kebaktian I
 Kebaktian II
 Kebaktian III
 Kebaktian IV

:
:
:
:

Ens. Remaja
Ens. Gunsa
Angelic Kids 2
PS. PDP

KHUSUS KEBAKTIAN III Pk. 10.00&17.00 WIB
(Pk.17.00-hanya penerimaan anggota)
PELAYANAN SAKRAMEN
PENERIMAAN ANGGOTA

BAPTIS

KUDUS

ANAK

DAN

 PENGANTAR
PF : Kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak, yang
orangtua/walinya telah menyatakan iman mereka untuk
membaptiskan anak-anak mereka, sesuai dengan titah
Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang Ia katakan kepada muridmurid-Nya dalam Injil Matius 28:19-20a, “… pergilah,
jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka
dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka
9

melakukan segala
kepadamu”.

sesuatu

yang

telah

Kuperintahkan

Baptisan kudus adalah tanda dan materai yang kelihatan
dari perjanjian kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai
umat-Nya dan yang menjadikan kita anak-anak Allah, untuk
memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa
dengan mempersatukan kita dalam kematian dan
kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak dibaptiskan
berdasarkan iman orangtua/walinya, bahwa perjanjian
Tuhan juga berlaku bagi anak-anak mereka. Melalui baptisan
kudus, anak-anak pun turut dipersatukan dengan tubuh
Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am.
Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan dan mendorong
kita, termasuk anak-anak, untuk berperan serta dalam
melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah akan
terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak
bercacat cela kita menghadap Tuhan dan dipersatukan
dengan Jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan, Roh
Kudus akan terus-menerus menolong orangtua/wali dan
anak-anaknya, sehingga kelak anak-anaknya akan mengakui
iman percayanya sendiri dalam persatuan dengan jemaat
Yesus Kristus.
Kini akan dilayankan juga penerimaan anggota bagi seorang
saudara yang memohon menjadi anggota GKI. Saudara kita
ini berasal dari gereja ……………… (nama gereja asal). Saudara
kita ini telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan
oleh tata Laksana GKI Pasal 63. Kita percaya bahwa dalam
iman kepada Yesus Kristus, Kepala Gereja, dia adalah bagian
dari gereja yang adalah tubuh Kristus, yang esa, kudus, am
dan rasuli. Kita akan menerima saudara kita ini menjadi
anggota GKI di Jemaat ini, sehingga dia akan mengambil
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bagian secara penuh dalam kehidupan dan pelayanan Jemaat
kita di sini sebagai anggota tubuh Kristus.
 DOA SYUKUR
 PERNYATAAN IMAN
BAPTIS KUDUS ANAK
PF : Bagi orang tua yang hendak membaptiskan anaknya, saya
undang untuk berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan
berikut ini di hadapan Tuhan dan Jemaat-Nya.
- Percayakah saudara kepada Allah Bapa, Pencipta dan
Pemelihara kita; kepada Tuhan Yesus Kristus, -AnakNya, Tuhan dan Juru selamat kita; dan kepada Roh
Kudus yang membaharui hidup kita?
- Percayakah Saudara bahwa perjanjian antara Allah
dan saudara berlaku juga untuk Anak Saudara?
- Apakah Saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi
anak saudara dan mengajarkan Firman Allah dengan
penuh kesungguhan kepada anak Saudara?
………… Apakah jawab Saudara ?
Orang Tua/Wali : Ya, Kami percaya dan berjanji
PENERIMAAN ANGGOTA
(Calon berdiri)
PF : Kami bersukacita karena Saudara menyatakan keinginan
Saudara untuk menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia.
Agar menjadi nyata bahwa Saudara sungguh berketetapan
untuk menjadi anggota GKI, saya mengundang Saudara
untuk berdiri. Di hadapan Tuhan dan Jemaat-Nya, hendaklah
Saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan ini :
- Apakah Saudara dengan sungguh-sungguh ingin
menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia ?
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- Apakah Saudara berjanji untuk menerima dan
menaati ajaran dan Tata Gereja, Gereja Kristen
Indonesia ?
- Apakah Saudara berjanji untuk dengan setia
mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan
serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian selaku
anggota Gereja Kristen Indonesia ?
………… Apakah jawab Saudara ?
Calon : Ya, saya ingin dan berjanji.
PENGAKUAN IMAN RASULI
(Jemaat berdiri)
Pnt : Jemaat Tuhan, bersama-sama dengan umat Tuhan di masa
lalu, masa kini dan masa yang akan datang serta saudarasaudara yang hendak membaptiskan anaknya dan calon
anggota sidi baru ini, marilah kita mengikrarkan pengakuan
iman percaya kita seturut dengan Pengakuan Iman Rasuli.
Aku percaya ……
(Jemaat duduk)
PELAYANAN BAPTISAN ANAK
(Pnt. menyebutkan nama anak yang akan di baptiskan dan orangtua
membawa anak yang akan di baptiskan ke depan)
PF : ………… (nama anak), Aku membaptiskan engkau di dalam
nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Amin! (Percikan
dilakukan sekali).
(Orangtua/Wali dan anak/anak-anak mereka kembali ke tempat
duduk)
PELAYANAN PENERIMAAN ANGGOTA
(Calon diminta maju)
PF : ……(Nama calon anggota) Berdasarkan pengakuan dan
penerimaan GKI atas baptisan dan pengakuan percaya
Saudara di gereja asal Saudara, sebagai hamba Tuhan Yesus
Kristus, saya menyatakan Saudara menjadi anggota Gereja
Kristen Indonesia, dalam nama Bapak, Anak dan Roh Kudus.
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(Para orangtua bersama anak yang baru dibaptis dan anggota sidi
baru maju menghadap Pelayan Firman, berdiri untuk menerima
berkat Tuhan).
BERKAT
PF : Allah, sumber segala kasih Karunia, yang telah memanggil
saudara dalam Kristus kepada Kemuliaan-Nya yang kekal,
melengkapi, meneguhkan, serta menguatkan Saudara
senantiasa. Dialah yang Empunya Kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya, Amin.
(Jemaat berdiri, sementara itu penumpangan tangan berlanjut)
J

: (menyanyikan doksologi menurut KJ. 303)
Pujilah khalik semesta, sumber segala kurnia
Sorga dan bumi puji Trus,
Sang Bapa, Putra, Roh Kudus, Amin

(Jemaat duduk, para orangtua/wali bersama dengan anak-anak
mereka tetap berdiri)
PESAN BAGI ORANG TUA/WALI & ANGGOTA SIDI BARU
PF : Saudara-saudara, dengan baptisan, Tuhan menganugerahkan
anak-anak saudara kehidupan yang baru. Hendaklah
saudara-saudara bersungguh-sungguh untuk menolong
mereka agar anak-anak saudara bertumbuh dalam iman
sehingga kehidupan baru mereka semakin kokoh sampai
pada saatnya mereka mengerti makna perjanjian Allah serta
Firman-Nya.
Yang
memampukan
mereka
untuk
mengikrarkan iman percayanya di hadapan Allah dan
jemaat-Nya.
PESAN BAGI ANGGOTA SIDI BARU
PF : Saudara, kini saudara telah menjadi anggota GKI. Sebagai
anggota GKI dalam Jemaat di sini, Saudara dipanggil untuk
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berperanserta dalam mewujudkan persekutuan
melaksanakan pelayanan dan kesaksian.

serta

PESAN BAGI JEMAAT
(Para Orangtua/Wali bersama dengan anak/anak-anak mereka dan
anggota SIDI baru menghadap jemaat Tuhan, dan jemaat diundang
untuk berdiri)
PF : Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah anak-anak yang
baru dibaptiskan dan saudara yang baru diterima sebagai
anggota ini sebagai sesama anggota Tubuh Kristus dan
pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih. Kiranya saudara
saling mengasihi, menghibur dan memberi nasihat, supaya
dalam kesatuan jemaat karya Kristus menjadi nyata.
J
: Dengan rasa syukur dan penuh sukacita, kami
menyambut mereka, untuk bersama-sama dengan kami
bersekutu, bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena
kami adalah Satu Tubuh di dalam Dia.

J

KHUSUS KEBAKTIAN IV Pk. 17.00 WIB
: Dengan rasa syukur dan penuh sukacita, kami
menyambut dia, untuk bersama-sama dengan kami
bersekutu, bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena
kami adalah Satu Tubuh di dalam Dia.
(Para orangtua/wali dan / anggota SIDI baru duduk)

Kebaktian dilanjutkan secara berurutan :
Doa Syafaat, Liturgi Syukur, dst
KHUSUS KEBAKTIAN I & II - Pk. 06.00, 08.00 WIB
2.8 Pengakuan Iman Rasuli
(berdiri)
Pnt : Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah
kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, seturut
dengan Pengakuan Iman Rasuli.
J
: Aku percaya…
14

2.9 Doa Syafaat
III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
(duduk)
Pnt : “Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang
dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.”
(1Tesalonika 5:18).
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.
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

(berdiri)
IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT

4.1. Nyanyian Pengutusan
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‘KU TAHU MUKHALISKU HIDUP
NKB. 89:1-3
Syair: I Know That My Redeemer Liveth; Jessie Brown Pounds (1861-1921) terj. E.L. Pohan (1917-1993)
Lagu: James H. Fillmore (1849-1936)

do =, ketuk
1. ‘Ku tahu: Mukhalisku hidup dan k’lak berdiri di dunia.
Dan Tuhan b’ri hidup abadi, rahmat dan kasih milik-Nya.
Refrein:
‘Ku tahu: Yesus itu hidup kelak berdiri di dunia.
Hidup abadi diberi-Nya, rahmat dan kasih milik-Nya.
2. ‘Ku tahu bahwa janji Tuhan tetap tepat, bukan semu.
Kendati tubuh ini hancur, k’lak kami akan bertemu.
Refrein.
3. ‘Ku tahu disediakan-Nya tempat tinggalku abadi.
Dan aku k’lak ‘kan dijemput-Nya: kasih-Nya tidak terperi.
Refrein.
4.2. PENGUTUSAN
PF
J
PF
J
PF
J

:
:
:
:
:
:

Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan
Jadilah saksi Kristus
Syukur kepada Allah
Terpujilah Tuhan
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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