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I.

PERHIMPUNAN

1.1. Ajakan
Pnt : Saudara-saudara kekasih Tuhan, panggilan
beribadah kembali menyapa. Dia yang penuh
cinta mengetuk hati dan meminta kita
membukanya.
Saya
mengundang
Saudara-saudara
untuk
berdiri,
bersiap
menyambut undangan-Nya.
PATUT SEGENAP YANG ADA
NKB. 6:1, 4
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1.

Patut segenap yang ada, diam dan sujud sembah
mengosongkan pikirannya, dari barang dunia
karna Tuhan sungguh hadir, patut di permulia.

4.

Serafim menutup wajah, kerubim sujud sembah,
sungkem dihadapan Dia, dan menyanyi tak lelah
Haleluya, Haleluya, Tuhan Mahamulia

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 : Tidak jarang kita merasa lelah menapaki beragam
pengalaman dalam lintasan kehidupan yang
Tuhan rancangkan bagi kita. Kita bahkan
menuduh-Nya
meninggalkan
kita,
ketika
pengalaman kehidupan itu tampak tidak
sebagaimana yang kita harapkan. Oleh karena itu
mengawali ibadah ini, kita datang dengan sebuah
seruan: “Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau
meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur
bagi nama-Mu; sebab dengan kesetiaan yang
teguh Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu
yang ajaib yang telah ada sejak dahulu”
(Yesaya 25 : 1)
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SEBUAH NAMA YANG PERMAI
NKB. 71 : 1, 3
1.

Sebuah nama yang permai, sedaplah ku dengar
kurindu menyanyikannya, membuat bergemar
Refrein.
Ku mengasihi-Nya, Yesus penebusku
Ku mengasihi-Nya, membalas kasih-Nya

3.

Terungkap kasih dan berkat yang dibri Bapaku
Meskipun jalanku berat, tetaplah langkahku
Refrein.

1.4. Pengakuan Dosa (Doa)

WALAU DOSAMU MERAH
NKB. 22 : 1, 3

1.

Walau dosamu merah, akan putih dan bersih
Walau dosamu merah akan putih dan bersih
Walaupun merah bak kirmizi, kan putih bersih
Walau dosamu merah, walau dosamu merah
Akan putih dan bersih, akan putih dan bersih

3.

Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu
Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu
“Pandanglah Aku, wahai umat”, sabda Tuhanmu
Tuhan mau mengampuni,
Tuhan mau mengampuni,
Melupakan dosamu, melupakan dosamu.

1.5. Berita Anugerah
PF : Saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri,
kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan
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demikian : “Kamu juga, meskipun dahulu mati
oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak di
sunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah
bersama-sama
dengan
Dia,
sesudah
Ia
mengampuni
segala
pelanggaran
kita”.
(Kolese 2 : 13)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
J

: Syukur kepada Allah !

KIDUNG YANG MERDU
NKB. 164 : 1, 3

1.

Kidung yang merdu dihatiku,
Yesus membisikkan-Nya “jangan takut,
ku bersamamu dalam kancah dunia”
Refrein.
Yesus, nama Yesus indah dan merdu
Memberikan kidung yang mengisi hidupku

-----------------------BERSALAM-SALAMAN--------------------3.

Riang atas limpah rahmat-Nya
dalam kasih-Nya teduh
sambil trus memandang wajah-Nya
kunyanyikan kidungku
Refrein.

--------------------------------------------------------Jemaat duduk
II. PELAYANAN FIRMAN
2.1. Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
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2.2. Bacaan I :
Pnt : Bacaan pertama diambil dari Kitab Keluaran
24:12-18
TUHAN berfirman kepada Musa: "Naiklah
menghadap Aku, ke atas gunung, dan tinggallah di
sana, maka Aku akan memberikan kepadamu loh
batu, yakni hukum dan perintah, yang telah
Kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." 13 Lalu
bangunlah Musa dengan Yosua, abdinya, maka
naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. 14 Tetapi
kepada para tua-tua itu ia berkata: "Tinggallah di
sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi
kepadamu; bukankah Harun dan Hur ada bersamasama dengan kamu, siapa yang ada perkaranya
datanglah kepada mereka." 15 Maka Musa mendaki
gunung dan awan itu menutupinya. 16 Kemuliaan
TUHAN diam di atas gunung Sinai, dan awan itu
menutupinya enam hari lamanya; pada hari ketujuh
dipanggil-Nyalah Musa dari tengah-tengah awan itu.
17 Tampaknya kemuliaan TUHAN sebagai api yang
menghanguskan di puncak gunung itu pada
pemandangan orang Israel. 18 Masuklah Musa ke
tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu.
Lalu tinggallah ia di atas gunung itu empat puluh
hari dan empat puluh malam lamanya.
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
12
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2.3. Antar Bacaan : Mazmur 2
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian dinyanyikan
bersama jemaat)
Berbahagialah semua orang,
Semua yang datang berlindung pada-Nya
Dan beribadahlah kepada Tuhan.
Ciumlah kaki-Nya dengan gemetar.
1. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, rencanakan hal sia-sia?
Raja-raja dunia bersiap, dan pembesar bermufakatlah.
Dan bersama melawan Tuhan, melawan yang diurapi-Nya :
“Putuskan belenggu mereka, buanglah tali dari kita!”
2. Ia bersemayam dalam sorga, tertawa mengolok mereka
Dalam amarah-Nya yang dahsyat, dalam murka-Nya, Ia berkata :
“Akulah yang melantik raja, di Sion gunung-Ku yang kudus!”
Ia berkata , “Anak-Ku, engkau! Ku-peranakkan hari ini”.
Refrein.
3. “Mari mintalah kepada-Ku, kan Ku-berikan bangsa-bangsa
Menjadi milik pusakamu, dan ujung bumipun milikmu.
Dengan memakai gada besi, mereka akan Kau remukkan.
Bagai tembikar tukang priuk, mereka akan dipecahkan.
4. Karena itu raja-raja, baik bertindaklah bijaksana.
Hai para hakim di dunia, terimalah pengajaran-Nya.
Beribadahlah pada Tuhan, dengan gentar cium kaki-Nya
Agar murka-Nya tak menyala, dan membinasakan hidupmu.
Refrein.
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2.4. Bacaan II :
PL : Bacaan kedua diambil dari Surat 2 Petrus 1:1621.
Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan
jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu
kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai raja,
tetapi kami adalah saksi mata dari kebesaran-Nya. 17 Kami
menyaksikan, bagaimana Ia menerima kehormatan dan
kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepada-Nya suara
dari Yang Mahamulia, yang mengatakan: "Inilah Anak yang
Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan." 18 Suara itu kami
dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan
Dia di atas gunung yang kudus. 19 Dengan demikian kami
makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh
para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya
sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di
tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang
timur terbit bersinar di dalam hatimu. 20 Yang terutama
harus kamu ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam Kitab
Suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, 21
sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak
manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang
berbicara atas nama Allah.
: Demikianlah sabda Tuhan !
: Syukur kepada Allah !
16

PL
J
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2.5. Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan
Yesus Kristus menurut Matius 17:1-9.
1 Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan

Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka Ia
naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri
saja. 2 Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka;
wajah-Nya bercahaya seperti matahari dan pakaian-Nya
menjadi putih bersinar seperti terang. 3 Maka nampak
kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. 4
Kata Petrus kepada Yesus: "Tuhan, betapa bahagianya kami
berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di
sini tiga kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa dan satu
untuk Elia." 5 Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata turunlah
awan yang terang menaungi mereka dan dari dalam awan
itu terdengar suara yang berkata: "Inilah Anak yang Kukasihi,
kepada-Nyalah Aku berkenan, dengarkanlah Dia." 6
Mendengar itu tersungkurlah murid-murid-Nya dan mereka
sangat ketakutan. 7 Lalu Yesus datang kepada mereka dan
menyentuh mereka sambil berkata: "Berdirilah, jangan
takut!" 8 Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka
tidak melihat seorangpun kecuali Yesus seorang diri. 9 Pada
waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada
mereka: "Jangan kamu ceriterakan penglihatan itu kepada
seorangpun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara
orang mati."
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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.

2.6. Khotbah :

“Kemuliaan Tuhan Memulihkan Hidup”
2.7. Saat Hening
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

: VG. Gracia
: Ensamble Remaja
: PS. Adoramus
: PS. Angelic Kids 2

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…
2.9. Doa Syafaat
III. PERSEMBAHAN SYUKUR

(duduk)

3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Marilah kita menyatakan syukur kita dengan
mengumpulkan persembahan, Firman Tuhan
yang mendasari persembahan kita di ambil dari
2 Korintus 9 : 7, demikian “Hendaklah masingmasing memberikan menurut kerelaan hatinya,
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jangan dengan sedih hati atau karena paksaan,
sebab Allah mengasihi orang yang memberi
dengan sukacita.”
TUHAN AMBIL HIDUPKU
NKB. 181a : 1, 2, 6
1.

Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu
Pun waktuku pakailah memuji-Mu slama-Nya.
Refrein.
Kuserahkan hidupku agar jadi milik-Mu
Kuserahkan hidupku agar jadi milik-Mu

2.

Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya
Dan jadikan langkahku berkenan kepada-Mu
Refrein.

6.

Limpah-ruah kasihku kuserahkan pada-Mu
Diriku seutuhnya milik-Mu selamanya
Refrein.

3.2. Doa Syukur
IV.

(berdiri)

PENGUTUSAN DAN BERKAT

4.1. Lagu Pengutusan
TIAP LANGKAHKU
NKB. 188:1, 2
1.

Tiap langkahku diatur oleh Tuhan
Dan tangan kasih-Nya memimpinku
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Di tengah badai dunia menakutkan
Hatiku tetap tenang teduh
Refrein:
Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin
Ke tempat tinggi ku dihantar-Nya
Hingga sekali nanti aku tiba
dirumah Bapa, sorga yang baka
2.

4.2.
PF
J
PF
J
PF
J
PF

J

Di waktu imanku mulai goyah
Dan bila jalanku hampir sesat
Ku pandang Tuhanku, penebus dosa
Ku teguh sebab Dia dekat
Refrein:

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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