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UMAT BERHIMPUN
PERSIAPAN
♪ Saat teduh/doa pribadi
Panggilan Beribadah
(berdiri)
Pnt : “Kepada TUHAN, hai penghuni sorgawi, kepada
TUHAN sajalah kemuliaan dan kekuatan!
Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya,
sujudlah kepada TUHAN dengan berhiaskan
kekudusan!” (Mazmur 29:1,2)

1.

2.
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SUCI SUCI SUCI
KJ. 2:1,2,4
Suci, suci, suci Tuhan Mahakuasa!
Dikau kami puji di pagi yang teduh.
Suci, suci, suci, murah dan perkasa,
Allah Tritunggal, agung nama-Mu!
Suci, suci, suci! Kaum kudus tersungkur
di depan takhta-Mu memb’ri mahkotanya.
Segenap malaikat sujud menyembah-Mu,
Tuhan, Yang Ada s’lama-lamanya.

4.

Suci, suci, suci! Tuhan Mahakuasa!
Patut Kau dipuji seluruh karya-Mu.
Suci, suci, suci, murah dan perkasa,
Allah Tritunggal, agung nama-Mu!

Votum & Salam
Pdt. : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,
Yang menjadikan langit dan bumi, Yang
memelihara kasih setia-Nya sampai selamalamanya.
Jem. : (menyanyikan) Amin, amin, amin.
Pdt. : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah,
Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus,
menyertai saudara sekalian.
Jem. : Dan beserta saudara juga.
---------------------------------------------------Jemaat duduk
Kata Pembuka
Pdt. : Umat Tuhan, hari ini kita merayakan Minggu
Trinitas. Dalam Kalender gerejawi, minggu
trinitas ditempatkan satu hari minggu setelah
perayaan Pentakosta. Dalam minggu trinitas
ini kita merayakan karya Allah yang sempurna
dalam Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita
sebagai umat Tuhan dipanggil untuk
3

berpartisipasi mewujudkan karya Allah
Trinitas dalam kehidupan sehari-hari sehingga
makin banyak orang yang menjadi percaya
kepada-Nya dan mengikut Dia.
MULIAKAN ALLAH BAPA
KJ 242:1-3
1.

Muliakan Allah Bapa, muliakan Put’ra-Nya,
muliakan Roh Penghibur,
Ketiganya Yang Esa!
Haleluya, puji Dia kini dan selamanya!

2.

Muliakan Raja Kasih yang menjadi Penebus,
yang membuat kita waris
Kerajaan-Nya terus.
Haleluya, puji Dia, Anakdomba yang kudus!

3.

Muliakan Raja sorga, Raja G’reja yang esa,
Raja bangsa-bangsa dunia;
langit-bumi nyanyilah!
Haleluya, puji Dia, Raja Mahamulia!

Doa Pengakuan Dosa
Pdt : (memberi kesempatan terlebih dahulu kepada jemaat
untuk mengakui dosa dalam doanya masing-masing).
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Nyanyian Pengakuan Dosa
BATU KARANG YANG TEGUH
KJ 37a :1-3
1. Batu Karang yang teguh, Kau tempatku berteduh.
Kar’na dosaku berat dan kuasanya menyesak,
oh, bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu.
2.

Walau aku berjerih dan menangis tak henti
apapun usahaku, tak menghapus dosaku.
Hanya oleh kurban-Mu Kaus’lamatkan diriku.

3.

Tiada lain kupegang, hanya salib dan iman;
dalam kehampaanku kudambakan rahmat-Mu.
Tanpa Dikau, Tuhanku, takkan hidup jiwaku.

Berita Anugerah
(berdiri)
Pdt : Sendengkanlah telinga-Mu, ya TUHAN,
jawablah aku
Jem. : Sebab sengsara dan miskin aku
Pdt : Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang
Kaukasihi
Jem. : Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya
kepada-Mu.
Pdt : Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, ya
Tuhan.
Jem.: Sebab kepada-Mulah aku berseru sepanjang
hari.
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Pdt : Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka
mengampuni
Jem. : dan berlimpah kasih setia bagi semua orang
yang berseru kepada-Mu
(Mazmur 86:1-5)
Pdt : Demikianlah Berita Anugrah Dari Tuhan!
Jem. : Syukur kepada Allah!

1.

S’PERTI WANITA DIPINGGIR SUMUR
PKJ 245:1&3
Seperti wanita di pinggir sumur,
betapa haus jiwaku.
‘Ku mendengar Yesus berkata,
“Minumlah air hidup yang kekal.”
Refrein:
Ya Tuhanku, b’ri aku minum
dan puaskan haus jiwaku;
b’riku makan, hingga jiwaku kenyang.
Ya Tuhan, baharui diriku.
----------------------Salam Damai---------------------

3.
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Hai saudara, bila jiwamu haus,
yang fana jangan kau kejar.
Kau pasti dis’lamatkan Tuhan
bila engkau berdoa pada-Nya.
Refrein.

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon penyertaan Roh Kudus.
Bacaan I :
Pnt : Bacaan pertama diambil dari Kitab Kejadian 1 : 1-2:4
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan
bumi. 2 Bumi belum berbentuk dan kosong; gelap
gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah
melayang-layang di atas permukaan air.
3 Berfirmanlah Allah: "Jadilah terang." Lalu terang
itu jadi. 4 Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu
dipisahkan-Nyalah terang itu dari gelap. 5 Dan
Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu
malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari
pertama. 6 Berfirmanlah Allah: "Jadilah cakrawala
di tengah segala air untuk memisahkan air dari
air." 7 Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia
memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu
dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah
demikian. 8 Lalu Allah menamai cakrawala itu
langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari
kedua. 9 Berfirmanlah Allah: "Hendaklah segala
air yang di bawah langit berkumpul pada satu
tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan
10 Lalu Allah menamai yang
jadilah demikian.
kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamaiNya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
1
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Berfirmanlah Allah: "Hendaklah tanah
menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhtumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buahbuahan yang menghasilkan buah yang berbiji,
supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan
jadilah demikian. 12 Tanah itu menumbuhkan
tunas-tunas muda, segala jenis tumbuhtumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohonpohonan yang menghasilkan buah yang berbiji.
Allah melihat bahwa semuanya itu baik. 13 Jadilah
petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga.
14 Berfirmanlah Allah: "Jadilah benda-benda
penerang pada cakrawala untuk memisahkan
siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang
itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa
yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, 15 dan
sebagai penerang pada cakrawala biarlah bendabenda itu menerangi bumi." Dan jadilah
demikian. 16 Maka Allah menjadikan kedua benda
penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar
untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk
menguasai malam, dan menjadikan juga bintangbintang. 17 Allah menaruh semuanya itu di
cakrawala untuk menerangi bumi, 18 dan untuk
menguasai siang dan malam, dan untuk
memisahkan terang dari gelap. Allah melihat
bahwa semuanya itu baik. 19 Jadilah petang dan
11
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jadilah pagi, itulah hari keempat. 20 Berfirmanlah
Allah: "Hendaklah dalam air berkeriapan
makhluk yang hidup, dan hendaklah burung
beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala."
21 Maka Allah menciptakan binatang-binatang
laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup
yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan
segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat
bahwa semuanya itu baik. 22 Lalu Allah
memberkati
semuanya
itu,
firman-Nya:
"Berkembangbiaklah dan bertambah banyaklah
serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah
burung-burung di bumi bertambah banyak."
23 Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari
kelima. 24 Berfirmanlah Allah: "Hendaklah bumi
mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup,
ternak dan binatang melata dan segala jenis
binatang liar." Dan jadilah demikian. 25 Allah
menjadikan segala jenis binatang liar dan segala
jenis ternak dan segala jenis binatang melata di
muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu
baik. 26 Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita
menjadikan manusia menurut gambar dan rupa
Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di
laut dan burung-burung di udara dan atas ternak
dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang
melata yang merayap di bumi." 27 Maka Allah
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menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya,
menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; lakilaki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.
28 Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman
kepada mereka: "Beranakcuculah dan bertambah
banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu,
berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burungburung di udara dan atas segala binatang yang
merayap di bumi." 29 Berfirmanlah Allah:
"Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala
tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi
dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji;
itulah akan menjadi makananmu. 30 Tetapi
kepada segala binatang di bumi dan segala
burung di udara dan segala yang merayap di
bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuhtumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan
jadilah demikian. 31 Maka Allah melihat segala
yang dijadikan-Nya itu, sungguh amat baik.
Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari
keenam.
1 Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan
segala isinya. 2 Ketika Allah pada hari ketujuh
telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuat-Nya
itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala
pekerjaan yang telah dibuat-Nya itu. 3 Lalu
Allah memberkati hari ketujuh itu dan
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menguduskannya, karena pada hari itulah Ia
berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang
telah dibuat-Nya itu. 4 Demikianlah riwayat
langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika
TUHAN Allah menjadikan bumi dan langit, -Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
Jem. : Syukur kepada Allah !
Antar Bacaan : Mazmur 8
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian
dinyanyikan bersama jemaat)
Ya Tuhan kami betapa mulia di s’luruh bumi
nama-Mu besar keagungan-Mu mengatasi langit
dinyayikan umat-Mu
1. Dari mulut bayi-bayi,
dan anak-anak yang menyusu
Kau letakkan kekuatan,
membungkam mulut musuh dan pendendam.
Refrein.
3. Kau telah membuat Dia,
hampir serupa dengan Allah.
Kau memahkotai Dia
dengan kemuliaan juga hormat
Refrein.
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Bacaan II :
Pnt. : Bacaan kedua diambil dari Surat 2 Korintus 13
: 11-13.
Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah,
usahakanlah
dirimu
supaya
sempurna.
Terimalah segala nasihatku! Sehati sepikirlah
kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera;
maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera
akan menyertai kamu! 12 Berilah salam seorang
kepada yang lain dengan cium yang kudus.
Salam dari semua orang kudus kepada kamu. 13
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih
Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai
kamu sekalian.
Pnt. : Demikianlah sabda Tuhan !
Jem. : Syukur kepada Allah !
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Bacaan III :
Pdt. : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan
Yesus Kristus menurut Matius 28:16-20.
Dan kesebelas murid itu berangkat ke
Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus
kepada mereka. 17 Ketika melihat Dia mereka
menyembah-Nya, tetapi beberapa orang raguragu. 18 Yesus mendekati mereka dan berkata:
"Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di
16
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sorga dan di bumi. 19 Karena itu pergilah,
jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan
baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak
dan Roh Kudus, 20 dan ajarlah mereka
melakukan segala sesuatu yang telah
Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai
kepada akhir zaman."
Pdt. : Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah kita
yang mendengarkan, menghayati, dan menjadi
pelaku firman dalam hidup keseharian.
Haleluya !
Jem. : (menyanyikan)
Haleluya,
haleluya,
haleluya.
Khotbah :
“Partisipasi Yang Sempurna”
Saat Hening
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

: Kolintang 1
: G4 Voice
: PS. PDP
: Ens. Anak

Pengakuan Iman Rasuli
(berdiri)
Pnt : Marilah kita bersama dengan umat Allah di
masa lalu, masa kini dan masa yang akan
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datang mengingat pengakuan pada baptisan
kita menurut Pengakuan Iman Rasuli. Aku
percaya…
Doa Syafaat
Pdt : (Memimpin Doa Syafaat)

(duduk)

PERSEMBAHAN SYUKUR
Ajakan Bersyukur !
Pnt : Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita
menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan
mengingat firman-Nya : Dengan rela hati aku
akan mempersembahkan korban kepada-Mu,
bersyukur sebab nama-Mu baik, ya TUHAN”
(Mazmur 54:8)

1.
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TABUR WAKTU PAGI
NKB 208:1-3
Tabur waktu pagi, tabur benih kasih,
tabur waktu siang t’rus sampai senja.
Nantikan tuaian pada musim panen,
kita ‘kan bersuka bawa berkas-Nya.
Refrein:
Bawa berkas-Nya masuk lumbung-Nya,
kita ‘kan bersuka bawa berkas-Nya.
Bawa berkas-Nya masuk lumbung-Nya,
kita ‘kan bersuka bawa berkas-Nya.

2.

Di terik sang surya, di g’lap bayang awan
kita pun menabur, riang bekerja.
Nanti panen tiba, tugas akan usai,
kita ‘kan bersuka bawa berkas-Nya.
Refrein.

3.

Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan,
biar jiwa raga susah dan lelah.
Sampai akhir nanti kita disambut-Nya,
kita ‘kan bersuka bawa berkas-Nya.
Refrein.

Doa Syukur

(berdiri)

PENGUTUSAN DAN BERKAT
Lagu Pengutusan
PAKAILAH SELURUH HIDUPMU
PKJ 153:1,2
1. Pakailah seluruh hidupmu
dalam ladang dunia.
Tiap harta dan talentamu
pergunakan bagi-Nya.
Refrein:
Berkat Tuhan tersedia
bagi orang yang meminta;
Dia tahu yang kaubutuhkan
kini dan selamanya.
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2.

Sungguh banyak waktu terbuang
untuk hal yang tak perlu.
Tuhan banyak beri peluang
menyalurkan karsamu.
Refrein.

PENGUTUSAN
Pdt. : Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Jem. : Kami mengarahkan hati kami kepada
Tuhan.
Pdt. : Jadilah saksi Kristus.
Jem. : Syukur kepada Allah.
Pdt. : Terpujilah Tuhan.
Jem. : Kini dan selamanya.
BERKAT
Pdt. : “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.
Jem. : (menyanyikan)
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya.
Amin, amin, amin.
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