Minggu, 22 Januari 2017
Pk. 06.00, 08.00, 10.00 & 17.00 WIB

“Memberitakan Injil Dengan Kekuatan Allah”

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

LITURGI

KEBAKTIAN UMUM GKI GUNUNG SAHARI
Minggu, 22 Januari 2017

“Memberitakan Injil Dengan Kekuatan Allah”
Pkl. 06.00, 08.00, 10.00 WIB
Pdt. Talsum Santosa d/ GKI Cicurug
Pk. 17.00 WIB
Pnt. Dimas Samuel d/ GKI Terate
I.

PERHIMPUNAN

1.1. Ajakan
Pnt : Saudara-saudara, marilah kita memasuki ibadah
kita, saya mengundang Saudara-saudara dengan
bangkit berdiri. Kita sambut kehadiran-Nya
dengan pujian, dengan mengangkat hati dan iman
kita kepada-Nya.
TERPUJILAH ALLAH
NKB. 3:1-2
1. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar;
begitu kasih-Nya ‘tuk dunia cemar,
sehingga dib’rilah Putra-Nya Kudus
mengangkat manusia serta menebus.
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Refrein:
Pujilah, pujilah! Buatlah dunia bergemar,
bergemar mendengar suara-Nya.
Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya,
b’ri puji pada-Nya sebab hikmat-Nya.
2. Dan darah Anak-Nyalah yang menebus
mereka yang yakin ‘kan janji kudus;
dosanya betapapun juga keji,
dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih.
Refrein.
1.2. Votum & Salam
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,
Yang menjadikan langit dan bumi, Yang
memelihara kasih setia-Nya sampai selamalamanya.
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.
--------------------------------------------------------Jemaat duduk
1.3. Kata Pembuka
PF : Saudara-saudara,
Firman-Nya
menuliskan
demikian: “Allah, yang memanggil kamu kepada
persekutuan dengan Anak-Nya Yesus Kristus,
Tuhan kita, adalah setia. (1 Korintus 1:9). Dalam
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kesetiaan-Nya kita berjalan dalam pengharapan,
bahwa Dialah tumpuan dan perlindungan kita.
YESUSKU JURUS’LAMATKU
PKJ. 202
Yesusku Jurus’lamatku, Tuhanku, Mukhalisku.
Tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku.
Tatkala hidupku sendu dan hati gundah pilu,
Tuhanku Yesus kuseru dan jiwaku tenang dan teduh.
Setiap langkah kutempuh, kutoleh Tuhanku.
Setiap hasrat kugelut, kutanya Tuhanku.
Ke dalam kasih Penebus ‘ku berserah selalu,
tiada lagi takutku, walau hidup penuh seteru.
1.4. Pengakuan Dosa (Doa)
JADILAH, TUHAN, KEHENDAKMU!
NKB. 14:1,4
1. Jadilah, Tuhan kehendak-Mu!
‘Kaulah Penjunan, ‘ku tanahnya.
Bentuklah aku sesuka-Mu,
‘kan ku nantikan dan berserah.
4. Jadilah, Tuhan kehendak-Mu!
S’luruh hidupku kuasailah.
Berilah Roh-Mu kepadaku,
agar t’rang Kristus pun nyatalah.
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1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : Atas pengakuan dosa kita yang jujur dan sungguh,
maka Firman-Nya menyapa kita demikian: “Sebab
kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara
hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek
moyangmu itu bukan dengan barang yang fana,
bukan pula dengan perak atau emas, melainkan
dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus
yang sama seperti darah anak domba yang tak
bernoda dan tak bercacat. (1 Petrus 1:18-19).
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
J
: Syukur kepada Allah !
APINYA BERKOBAR DALAM HATIKU
NKB. 104:1,3
1. Api-Nya berkobar dalam hatiku,
‘Ku girang kar’na Yesus yang memb’ri.
Dihangatkan jiwaku, tak perlu ‘ku mengeluh,
darah-Nya membasuh diriku bersih.
Refrein:
Api-Nya terang, jiwaku senang,
Muliakanlah Tuhanku;
Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar,
Api-Nya berkobar dalam hatiku.
-----------------------BERSALAM-SALAMAN---------------------
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3. Api-Nya berkobar dalam hatiku,
jiwaku s’lamat kar’na kuasa-Nya.
Nyala kasih dalamku, mengalahkan seteru;
Roh memimpin hidupku seluruhnya.
Refrein.
--------------------------------------------------------Jemaat duduk
II.

PELAYANAN FIRMAN

2.1. Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
2.2. Bacaan I :
Pnt : Bacaan pertama diambil dari Kitab Yesaya 9:1-4
Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat
terang yang besar; mereka yang diam di negeri
kekelaman, atasnya terang telah bersinar. 2 Engkau telah
menimbulkan banyak sorak-sorak, dan sukacita yang
besar; mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti
sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di
waktu membagi-bagi jarahan. 3 Sebab kuk yang
menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta
tongkat si penindas telah Kaupatahkan seperti pada hari
kekalahan Midian. 4 Sebab setiap sepatu tentara yang
berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah
akan menjadi umpan api.
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Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
6

2.3. Antar Bacaan : Mazmur 27:1,4-9
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian
dinyanyikan bersama jemaat)
Tuhan adalah terangku, dan keselamatanku.
Tuhan itu benteng hidupku,
pada siapakah ‘ku ‘kan gentar?
1. Satu hal ‘ku minta dari Tuhan, itulah yang aku ingini:
diam di dalam rumah Tuhan, disepanjang umur hidupku.
Sungguh itu kerinduanku, tinggal diam dalam rumah Tuhan,
dan menyaksikan kemurahan-Nya, dan menikmati bait-Nya.
Refrein.
2. Karna pada waktu bahaya, Ia melindungiku di pondok-Nya.
Disembunyikan ‘ku di kemah-Nya, Dia angkat ke gunung batu.
Kini tegaklah kepalaku, hadapi musuh sekelilingku.
Ku mau b’ri korban dalam kemah-Nya, sambil menyanyi
bersorak.
Refrein.
3. Tuhan dengarlah seruanku; kasihani dan jawablah aku.
Hatiku mengikuti firman-Mu, yang bersabda: “Cari wajah-Ku”.
Maka ku cari wajah Tuhan. Jangan menolakku dengan murka.
Jangan membuang dan meninggalkanku,
Allah, Kau penyelamatku!
Refrein.
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2.4. Bacaan II :
PL : Bacaan kedua diambil dari Surat I Korintus 1:1018.
Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama
Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada
perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat
bersatu dan sehati sepikir. 11 Sebab, saudara-saudaraku, aku telah
diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Kloe tentang kamu,
bahwa ada perselisihan di antara kamu. 12 Yang aku maksudkan
ialah, bahwa kamu masing-masing berkata: Aku dari golongan
Paulus. Atau aku dari golongan Apolos. Atau aku dari golongan
Kefas. Atau aku dari golongan Kristus. 13 Adakah Kristus terbagibagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu
dibaptis dalam nama Paulus? 14 Aku mengucap syukur bahwa
tidak ada seorangpun juga di antara kamu yang aku baptis selain
Krispus dan Gayus, 15 sehingga tidak ada orang yang dapat
mengatakan, bahwa kamu dibaptis dalam namaku. 16 Juga keluarga
Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu,
entahkah ada lagi orang yang aku baptis. 17 Sebab Kristus mengutus
aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil; dan
itupun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus
jangan menjadi sia-sia. 18 Sebab pemberitaan tentang salib memang
adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita
yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.
10

PL
J
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: Demikianlah sabda Tuhan !
: Syukur kepada Allah !

2.5. Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan
Yesus Kristus menurut Matius 4:12-23.
Tetapi waktu Yesus mendengar, bahwa Yohanes telah ditangkap,
menyingkirlah Ia ke Galilea. 13 Ia meninggalkan Nazaret dan diam di
Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, 14 supaya
genaplah firman yang disampaikan oleh nabi Yesaya: 15 "Tanah Zebulon
dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea,
wilayah bangsa-bangsa lain, -- 16 bangsa yang diam dalam kegelapan,
telah melihat Terang yang besar dan bagi mereka yang diam di negeri
yang dinaungi maut, telah terbit Terang." 17 Sejak waktu itulah Yesus
memberitakan: "Bertobatlah, sebab Kerajaan Sorga sudah dekat!" 18 Dan
ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua
orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus, dan Andreas,
saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka
penjala ikan. 19 Yesus berkata kepada mereka: "Mari, ikutlah Aku, dan
kamu akan Kujadikan penjala manusia." 20 Lalu mereka pun segera
meninggalkan jalanya dan mengikuti Dia. 21 Dan setelah Yesus pergi dari
sana, dilihat-Nya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak
Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus,
sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka 22
dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti
Dia. 23 Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea; Ia mengajar dalam
rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta
melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu.
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PF
J

: Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang
berbahagia adalah mereka yang mendengarkan
Firman Allah dan memeliharanya. Haleluya !
: (menyanyikan) Haleluya 3x.
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2.6. Khotbah :

“Memberitakan Injil Dengan Kekuatan Allah”
2.7. Saat Hening
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

: PS. Gita Kalvari
: PS. Efrata
: PS. Angelic Kids 1
: PS. Gema Kasih

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. Aku percaya…
KHUSUS KEBAKTIAN III Pk. 10.00 WIB
2.9. Perkenalan Anggota Baru
KEBAKTIAN I, II, III & IV
2.10.Doa Syafaat

(duduk)

III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Mari kita ungkapkan rasa syukur kita, sambil
mengingat Firman Tuhan dalam Mazmur 118:1,
yang menuliskan: “Bersyukurlah kepada TUHAN,
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sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya
kasih setia-Nya.”
BAWA PERSEMBAHANMU
PKJ. 146:1-3
1. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan
dengan rela hatimu, janganlah jemu.
Bawa persembahanmu, bawa dengan suka.
Refrein:
Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu.
Bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
2. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi
oleh apa saja pun dalam dunia.
Kasih dan karunia sudah kau terima.
Refrein.
3. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai
agar kerajaan-Nya makin nyatalah.
Damai dan sejahtera diberikan Tuhan.
Refrein.
3.2. Doa Syukur
IV.

(berdiri)

PENGUTUSAN DAN BERKAT

4.1. Lagu Pengutusan
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LADANG MENGUNING
PKJ. 273:1,3
1. Ladang menguning di sekitarku, harus dituai segera.
Suara Yesus memanggil aku agar sedia bekerja.
Jadi penuai di ladang dunia, taat berbakti pada Yang Punya.
Refrein:
Kepada Yesus, Raja Kasih, aku serahkan hidupku
jadi ibadah yang sejati dan persembahan yang kudus.
3. Aku terpanggil jadi saksi-Nya, kabarkan Injil yang kudus,
agar semua umat dunia percaya Yesus Penebus.
Api kasih-Nya biar menyala dalam hatiku s’lama-lamanya.
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 wajahNya 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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