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Lonceng berdentang satu kali
Pembacaan warta lisan
Ajakan Beribadah

Pnt : Jemaat dipersilahkan berdiri. “Bersorak-soraklah bagi

TUHAN, hai seluruh bumi!
: Beribadahlah kepada TUHAN dengan sukacita,
datanglah kehadapan-Nya dengan sorak sorai!”

J

(Mazmur 100:1-2).

(Jemaat menyanyikan KJ. 2:1-3 “SUCI, SUCI, SUCI”, dan
prosesi pelayan kebaktian memasuki ruang ibadah)


Lonceng berdentang 3 kali
1. Suci, suci, suci Tuhan Mahakuasa
Dikau kami puji di pagi yang teduh.
Suci, suci, suci, murah dan perkasa,
Allah Tritunggal, agung nama-Mu!
2. Suci, suci, suci! Kaum kudus tersungkur
di depan takhta-Mu memb‟ri mahkotanya.
Segenap malaikat sujud menyembah-Mu,
Tuhan, Yang Ada s‟lama-lamanya.
3. Suci, suci, suci! Walau tersembunyi,
walau yang berdosa tak nampak wajah-Mu,
Kau tetap Yang Suci, tiada terimbangi,
Kau Mahakuasa, murni kasih-Mu.
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VOTUM DAN SALAM
PF : Pertolongan kepada kita adalah dari Allah Bapa
Pencipta langit dan bumi, yang kasih setia-Nya kekal
untuk selama-lamanya.
J
: (menyanyikan) AMIN – AMIN – AMIN.
PF : Salam Sejahtera bagi Saudara-saudara yang datang di
dalam nama Tuhan.
J
: Salam Sejahtera bagimu juga.
KATA PEMBUKA
-dudukPF : “Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan
J

orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di sorga”. (Matius 5:16).
: (Menyanyikan KJ. 424 : 1-2, “YESUS MENGINGINKAN
DAKU”)
1. Yesus menginginkan daku bersinar bagi-Nya,
di mana pun „ku berada, „ku mengenangkan-Nya.

Refrein:

Bersinar, bersinar; itulah kehendak Yesus;
bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
2. Yesus menginginkan daku menolong orang lain,
manis dan sopan selalu, ketika „ku bermain.

Refrein.

PENGAKUAN DOSA
PF : (Memanjatkan Doa Pengakuan)
J
: (Menyanyikan KJ. 467:1-3 “TUHANKU, BILA HATI

KAWANKU”)

1. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku,
dan kehendakku jadi panduku, ampunilah.
2. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah,
pikiran dan tuturku bercela, ampunilah.
3. Dan hari ini aku bersembah serta pada-Mu, Bapa, berserah,
berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin.
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BERITA ANUGERAH
-berdiriPF : “Sebagai ganti tembaga Aku akan membawa emas,
J
: dan sebagai ganti besi Aku akan membawa perak,
PF : sebagai ganti kayu, tembaga,
J
: dan sebagai ganti batu, besi;
PF : Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan
J
: yang akan melindungi dan mengatur hidupmu.
PF : Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan
di negerimu,
J
: tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu;
PF : engkau akan menyebutkan tembokmu “Selamat”
J
: dan pintu-pintu gerbangmu “Pujian”.
(Yesaya 60:17-18).
PF : Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
J
: Syukur kepada Allah.

----Jemaat menyanyikan Salam Damai sambil memberikan
salam satu kepada yang lain---Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu
Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu
Berikan salam damai
Kar'na kasih karunia serta pengampunan-Nya diberi
Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain
Itu kehendak Tuhan bagimu.
Itu kehendak Tuhan bagimu.
Itu kehendak Tuhan bagimu.
PF : Bersyukurlah kepada TUHAN, serukanlah nama-Nya,
perkenalkanlah perbuatan-Nya di antara bangsabangsa! (Mazmur 105:1).
J
: (Menyanyikan KJ. 425:1-2 “BERKUMANDANG SUARA

DARI SEBERANG”)

1. Berkumandang suara dari seberang,
“Kirimlah cahyamu!”
Banyak jiwa dalam dosa mengerang,
“Kirimlah cahyamu!”

4

Refrein:

Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap.
Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap.
2. Kita t‟lah dengar jeritan dari jauh,
“Kirimlah cahyamu!”
Bantuanmu b‟rikan, janganlah jemu,
“Kirimlah cahyamu!”

Refrein.

PEMBERITAAN FIRMAN
-dudukPF : (Memanjatkan doa epiklese dan dilanjutkan dengan
Pembacaan Alkitab Lexionary)
BACAAN I
Pnt : Bacaan pertama diambil dari Kitab Yesaya 58:1-12
58:1

Serukanlah
kuat-kuat,
janganlah
tahan-tahan!
Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah
kepada umat-Ku pelanggaran mereka dan kepada kaum
keturunan Yakub dosa mereka! 58:2 Memang setiap hari mereka
mencari Aku dan suka untuk mengenal segala jalan-Ku.
Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak
meninggalkan hukum Allahnya mereka menanyakan Aku
tentang hukum-hukum yang benar, mereka suka mendekat
menghadap Allah, tanyanya: 58:3 "Mengapa kami berpuasa dan
Engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami
merendahkan diri dan Engkau tidak mengindahkannya juga?"
Sesungguhnya, pada hari puasamu engkau masih tetap
mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua
buruhmu. 58:4 Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil
berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan
tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti
sekarang ini suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. 58:5
Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang Kukehendaki, dan
mengadakan
hari
merendahkan
diri,
jika
engkau
menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan
kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh
itukah yang kausebutkan berpuasa, mengadakan hari yang
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berkenan pada TUHAN? 58:6 Bukan! Berpuasa yang
Kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggubelenggu kelaliman, dan melepaskan tali-tali kuk, supaya
engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan
mematahkan setiap kuk, 58:7 supaya engkau memecah-mecah
rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu
orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau
melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian
dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri!
58:8
Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan
lukamu akan pulih dengan segera; kebenaran menjadi barisan
depanmu dan kemuliaan TUHAN barisan belakangmu. 58:9
Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan TUHAN akan
menjawab, engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan
berkata: Ini Aku! Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk
kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang
dengan jari dan memfitnah, 58:10 apabila engkau menyerahkan
kepada orang lapar apa yang kauinginkan sendiri dan
memuaskan hati orang yang tertindas maka terangmu akan
terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang
tengah hari. 58:11 TUHAN akan menuntun engkau senantiasa
dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan
membaharui kekuatanmu; engkau akan seperti taman yang
diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah
mengecewakan. 58:12 Engkau akan membangun reruntuhan
yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang
diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan
"yang memperbaiki tembok yang tembus", "yang
membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni"
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
ANTAR BACAAN : Mazmur 112

Refrein :

(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian dinyanyikan
bersama jemaat)
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Haleluya! Berbahagialah orang
yang hatinya takut akan Tuhan.
Haleluya! Berbahagialah orang
yang menyukai segala titah-Nya.
1. Anak-cucunya berkuasa di bumi.
Generasinya dilimpahi berkat.
Di rumahnya ada harta kekayaan,
kebajikannya tetap selamanya.

Refrein.

2. Di dalam gelap terbit terang baginya.
Kasih sayang memenuhi hatinya.
Mujur orang yang menaruh belas kasih,
yang setulus hati mau meminjamkan.

Refrein.

3. Tidak akan orang yang benar 'kan goyah.
Orang 'kan mengingatnya selamanya.
Dengar kabar buruk pun ia 'tak takut,
kar'na pada Tuhan yakin sepenuh.

Refrein.

BACAAN II
Pnt : Bacaan kedua diambil dari Surat I Korintus 2:1-16.
2:1

Demikianlah pula, ketika aku datang kepadamu, saudarasaudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau
dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada
kamu. 2:2 Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui
apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang
disalibkan. 2:3 Aku juga telah datang kepadamu dalam
kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. 2:4 Baik
perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan
dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan
keyakinan akan kekuatan Roh, 2:5 supaya iman kamu jangan
bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah.
2:6
Sungguhpun demikian kami memberitakan hikmat di
kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan
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dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia
ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. 2:7 Tetapi
yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan
rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah
bagi kemuliaan kita. 2:8 Tidak ada dari penguasa dunia ini yang
mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya,
mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. 2:9 Tetapi seperti
ada tertulis: "Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan
tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah
timbul di dalam hati manusia: semua yang disediakan Allah
untuk mereka yang mengasihi Dia." 2:10 Karena kepada kita
Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki
segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri
Allah. 2:11 Siapa gerangan di antara manusia yang tahu, apa
yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri
yang ada di dalam dia? Demikian pulalah tidak ada orang yang
tahu, apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. 2:12
Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari
Allah, supaya kita tahu, apa yang dikaruniakan Allah kepada
kita. 2:13 Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada
mereka yang mempunyai Roh, kami berkata-kata tentang
karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan
kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh Roh. 2:14 Tetapi
manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh
Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan; dan ia
tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai
secara rohani. 2:15 Tetapi manusia rohani menilai segala
sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. 2:16 Sebab:
"Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat
menasihati Dia?" Tetapi kami memiliki pikiran Kristus.
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
BACAAN III
PF : Bacaan ketiga diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut Injil Matius 5:21-37.
5:21

Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek
moyang kita: Jangan membunuh; siapa yang membunuh harus
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dihukum. 5:22 Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang
marah terhadap saudaranya harus dihukum; siapa yang
berkata kepada saudaranya: Kafir! harus dihadapkan ke
Mahkamah Agama dan siapa yang berkata: Jahil! harus
diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. 5:23 Sebab
itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas
mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam
hati saudaramu terhadap engkau, 5:24 tinggalkanlah
persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai
dahulu
dengan
saudaramu,
lalu
kembali
untuk
5:25
mempersembahkan persembahanmu itu.
Segeralah
berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama
dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan
menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu
menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau
dilemparkan ke dalam penjara. 5:26 Aku berkata kepadamu:
Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana, sebelum
engkau membayar hutangmu sampai lunas. 5:27 Kamu telah
mendengar firman: Jangan berzinah 5:28 Tetapi Aku berkata
kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan serta
menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam
hatinya. 5:29 Maka jika matamu yang kanan menyesatkan
engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu
jika satu dari anggota tubuhmu binasa, dari pada tubuhmu
dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. 5:30 Dan jika
tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan
buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota
tubuhmu binasa dari pada tubuhmu dengan utuh masuk
neraka. 5:31 Telah difirmankan juga: Siapa yang menceraikan
isterinya harus memberi surat cerai kepadanya. 5:32 Tetapi Aku
berkata kepadamu: Setiap orang yang menceraikan isterinya
kecuali karena zinah, ia menjadikan isterinya berzinah; dan
siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia
berbuat zinah. 5:33 Kamu telah mendengar pula yang
difirmankan kepada nenek moyang kita: Jangan bersumpah
palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. 5:34
Tetapi Aku berkata kepadamu: Janganlah sekali-kali
bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta
Allah, 5:35 maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan
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kaki-Nya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah
kota Raja Besar; 5:36 janganlah juga engkau bersumpah demi
kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau
menghitamkan sehelai rambutpun. 5:37 Jika ya, hendaklah
kamu katakan: ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan: tidak.
Apa yang lebih dari pada itu berasal dari si jahat.
PF : Berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda
Tuhan dan memelihara dalam hati-Nya.
J
: (Jemaat menyanyikan Haleluya-Haleluya-Haleluya )
KOTBAH : “Pancarkan Terangmu“
SAAT TEDUH
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

:
:
:
:

PS. Imanuel
PS. Glorificamus
Ensamble Anak
G4 Voice

KHUSUS KEBAKTIAN III Pk. 10.00 WIB
PELAYANAN SAKRAMEN BAPTIS KUDUS ANAK
• 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
murid-murid-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 melakukan segala sesuatu
yang telah Kuperintahkan kepadamu”.
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
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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 anakanaknya akan mengakui iman percayanya sendiri dalam
persatuan dengan jemaat Yesus Kristus.
• DOA SYUKUR
• PERNYATAAN IMAN
PF : Bagi orang tua yang hendak membaptiskan anaknya,
saya undang untuk berdiri dan menjawab pertanyaanpertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan JemaatNya.
- 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
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PENGAKUAN IMAN RASULI
(Jemaat berdiri)
Pnt : Jemaat Tuhan, bersama-sama dengan umat Tuhan di
masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang serta
bersama dengan Saudara-saudara yang hendak
membaptiskan anaknya, marilah kita mengikrarkan
pengakuan iman percaya kita seturut dengan
Pengakuan Iman Rasuli. Aku percaya ……

(Jemaat duduk)

PELAYANAN BAPTISAN

(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. Setelah semua selesai, para orangtua bersama anak
yang baru dibaptis maju menghadap Pelayan Firman, berdiri
untuk menerima berkat Tuhan).
BERKAT
PF : Allah, sumber segala kasih Karunia, yang telah
memanggil saudara dalam Kristus kepada KemuliaanNya 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)
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PESAN BAGI ORANG TUA/WALI
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 JEMAAT

(Para Orangtua/Wali bersama dengan anak/anak-anak mereka
menghadap jemaat Tuhan, dan jemaat diundang untuk berdiri)
PF : Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah anak-anak
yang baru dibaptiskan 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.

(Para orangtua/wali duduk)
Kebaktian dilanjutkan secara berurutan :
Doa Syafaat, Liturgi Syukur, dst
KHUSUS KEBAKTIAN I, II & IV - Pk. 06.00, 08.00 & 17.00 WIB
PENGAKUAN IMAN RASULI
-berdiriPnt : Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat,
marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita,
seturut dengan Pengakuan Iman Rasuli. Aku percaya…
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DOA SYAFAAT

-duduk-

PENGUCAPAN SYUKUR
Pnt : Marilah kita membawa ungkapan syukur kita kepada
Tuhan dan ingatlah akan sabda-Nya : “apabila engkau

menyerahkan kepada orang lapar apa yang kauinginkan
sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas maka
terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan
seperti rembang tengah hari. TUHAN akan menuntun
engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah
yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu; engkau
akan seperti taman yang dialiri dengan baik dan seperti
mata air yang tidak pernah mengecewakan”. (Yesaya
58:10-11).

J

: (Jemaat menyanyikan KJ. 393:1-3 “TUHAN, BETAPA

BANYAKNYA”,
persembahan)

disertai

dengan

pengumpulan

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.

DOA PERSEMBAHAN
Pnt : (Menaikkan Doa Persembahan)
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-berdiri-

J

: (Menyanyikan MARS GKI GUNSA – syair & lagu : Anita

A.R.)
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2. Kita adalah jemaat GKI Gunsa,
beroleh kasih karunia di dalam Kristus.
Firman Tuhan jadikanlah penuntun kita,
agar bertindak rendah hati dan tulus.
Kita adalah gereja dan umat Allah,
Terpanggil untuk menjalankan perintah-Nya.
Hidup rukun damai di bumi Indonesia,
membangun masyarakat adil dan sejaht‟ra.

Refrein.

PENGUTUSAN DAN BERKAT
PF : Kini 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
PF : Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan:
Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus
Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai
Saudara-saudara kini dan selamanya, Haleluya.
J
: Haleluya 5x, AMIN 3x.
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