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I.

PERHIMPUNAN

1.1. Ajakan
(berdiri)
Pnt : Tetapi aku, berkat kasih setia-Mu yang besar,
aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud
menyembah ke arah bait-Mu yang kudus
dengan takut akan Engkau (Mazmur 5:8)

1.

2

PKJ. 13 : 1, 3
“KITA MASUK RUMAH-NYA”
Kita masuk rumah-Nya,
berkumpul menyembah kepada-Nya.
Kita masuk rumah-Nya,
berkumpul menyembah kepada-Nya.
Kita masuk rumah-Nya,
berkumpul menyembah kepada Kristus,
menyembah Kristus Tuhan.

3.

Muliakan nama-Nya,
dan angkat tanganmu kepada-Nya.
Muliakan nama-Nya
dan angkat tanganmu kepada-Nya.
Muliakan nama-Nya
dan angkat tanganmu kepada Kristus,
menyembah Kristus Tuhan.

1.2. Votum & Salam
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,
Yang menjadikan langit dan bumi, Yang
memelihara kasih setia-Nya sampai selamalamanya.
Jem.: (menyanyikan) Amin, amin, amin.
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah,
Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus,
menyertai saudara sekalian.
Jem.: Dan beserta saudara juga.
1.3. Kata Pembuka
(duduk)
PF : Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, firman
Tuhan menuliskan bagi kita, “Tunjukkanlah
kepadaku jalan-Mu, ya TUHAN, supaya aku
hidup menurut kebenaran-Mu; bulatkanlah
hatiku untuk takut akan nama-Mu.” (Mazmur
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86:11). Marilah kita tanggapi firman-Nya
dengan hidup sesuai jalan Tuhan supaya
nyata pertolongan-Nya dalam hidup kita.

1.

2.
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SEJENAK AKU MENOLEH
PKJ 244 : 1, 2
Sejenak aku menoleh pada jalan
yang t'lah kutempuh.
Kasih Tuhan kuperoleh,
membuatku tertegun.
Jalan itu penuh liku,
kadang-kadang tanpa t'rang.
Tapi Tuhan membimbingku
hingga aku tercengang.
Kasih Tuhan membimbingku
dan hatiku pun tenang.
Bukan kar'na aku baik
Dipegang-Nya tanganku erat.
Bukan pula orang laik, hingga aku didekap.
O, betapa aku heran,
dilimpahkan yang terbaik.
Dengan apa kunyatakan
kasih Tuhan yang ajaib?
Kulakukan, kusebarkan
kasih Tuhan yang ajaib.

1.4. Pengakuan Dosa
(PF memimpin doa)
KASIHANILAH AKU YANG LEMAH
PKJ. 40 : 1, 2
1. Kasihanilah aku yang lemah,
ya Tuhan Maha kuasa.
Hapuskan semua kesalahanku,
b’rilah anugerah.
Oleh kasih dan kuasa-Mu
kurasakan damai-Mu.
Aku tahu Kau s’lalu dekat padaku,
limpahkan rahmat-Mu.
2. Kini aku sadari dosaku
dan s’gala kekuranganku.
Namun kasih-Mu tetap padaku,
sucikan diriku.
Kuserahkan s’luruh hidupku
pada Tuhan yang benar.
Hatiku selalu bersyukur, bergemar, dan
berbahagia.

5

1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : Bagi kita yang menanggapi panggilan Allah
dan terbuka terhadap anugerah-Nya. Firman
Tuhan bagi kita,
“TUHAN itu baik dan benar; sebab itu Ia
menunjukkan jalan kepada orang yang sesat.
Ia membimbing orang-orang yang rendah
hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan
jalan-Nya kepada orang-orang yang rendah
hati. Segala jalan TUHAN adalah kasih setia
dan kebenaran bagi orang yang berpegang
pada perjanjian-Nya dan peringatanperingatan-Nya.” (Mazmur 25:8-10 )
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jem.: Syukur kepada Allah !

1.
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YA TUHAN, KAULAH PENEBUS
NKB. 127:1,3
Ya Tuhan, ‘Kaulah Penebus
yang b’rikan darah-Mu
menjadi kurban yang kudus, mulia bagiku.
Kendati jalan hidupku berliku dan berat,
Engkau benarlah panduku dan aku tak sesat.
Refrein:
Tanamkan citra-Mu di dalam diriku,
supaya hatiku rendah, dan mengasihi-Mu

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

Dan baharui hidupku menurut citra-Mu,
inilah kerinduanku di dalam hatiku.
Limpahkanlah anugerah kepada anak-Mu,
serta hapuskan dosanya, ya Tuhan, Allahku.
Refrein.

II.

PELAYANAN FIRMAN

(duduk)

2.1. Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
2.2. Bacaan I :
Pnt : Bacaan pertama diambil dari Kitab Zakharia
9 : 9 - 12.
Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri
Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem!
Lihat, rajamu datang kepadamu; ia adil dan
jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor
keledai, seekor keledai beban yang muda. 10 Ia
akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim
dan kuda-kuda dari Yerusalem; busur perang
akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan
damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah
9

7

kekuasaannya akan terbentang dari laut
sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke
ujung-ujung bumi. 11 Mengenai engkau, oleh
karena darah perjanjian-Ku dengan engkau,
Aku akan melepaskan orang-orang tahananmu
dari lobang yang tidak berair. 12 Kembalilah ke
kota bentengmu, hai orang tahanan yang
penuh harapan! Pada hari ini juga Aku
memberitahukan: Aku akan memberi ganti
kepadamu dua kali lipat!
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
Jem.: Syukur kepada Allah !
2.3. Antar Bacaan : Mazmur 145 : 8-14.
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor,
kemudian dinyanyikan bersama jemaat)
Tuhan Itu Pengasih dan Penyayang,
panjang sabar, kasih setia-Nya besar.
TUHAN itu baik bagi semua orang,
penuh rahmat terhadap semua ciptaan-Nya.
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1.

S’gala yang Kau jadikan ‘kan bersyukur
pada-Mu, orang yang Kau kasihi akan
memuji-Mu. Kan mereka kabarkan,
kemuliaan kerajaan-Mu, keperkasaan-Mu
pada anak manusia.
Refrein.

2.

Kerajaan-Mu itu kerajaan segala abad, dan
pemerintahan-Mu tetap selamanya. Tuhan
itu setia disegala firman-Nya, penuh kasih
setia disegala karya-Nya.
Refrein.

3.

TUHAN itu penopang bagi semua orang, Dia
penopang bagi semua yang jatuh. TUHAN
itu penegak bagi semua orang, Dia penegak
bagi semua yang tertunduk.
Refrein.

2.4. Bacaan II :
Pnt. : Bacaan kedua diambil dari Surat Roma 7:1525.
Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu.
Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku
15
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perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang
aku perbuat. 16 Jadi jika aku perbuat apa yang
tidak aku kehendaki, aku menyetujui, bahwa
hukum Taurat itu baik. 17 Kalau demikian bukan
aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang
ada di dalam aku. 18 Sebab aku tahu, bahwa di
dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia,
tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak
memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal
berbuat apa yang baik. 19 Sebab bukan apa yang
aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku
perbuat, melainkan apa yang tidak aku
kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. 20
Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku
kehendaki, maka bukan lagi aku yang
memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam
aku. 21 Demikianlah aku dapati hukum ini: jika
aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang
jahat itu ada padaku. 22 Sebab di dalam batinku
aku suka akan hukum Allah, 23 tetapi di dalam
anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum
lain yang berjuang melawan hukum akal budiku
dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa
yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. 24
Aku, manusia celaka! Siapakah yang akan
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melepaskan aku dari tubuh maut ini? 25 Syukur
kepada Allah! oleh Yesus Kristus, Tuhan kita.
Pnt. : Demikianlah sabda Tuhan !
Jem.: Syukur kepada Allah !
2.5. Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan
Yesus Kristus menurut Matius 11:16-19, 2530.
Dengan apakah akan Kuumpamakan
angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak
yang duduk di pasar dan berseru kepada temantemannya: 17 Kami meniup seruling bagimu,
tetapi kamu tidak menari, kami menyanyikan
kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. 18
Karena Yohanes datang, ia tidak makan, dan
tidak minum, dan mereka berkata: Ia kerasukan
setan. 19 Kemudian Anak Manusia datang, Ia
makan dan minum, dan mereka berkata:
Lihatlah, Ia seorang pelahap dan peminum,
sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.
Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh
perbuatannya."
16
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Pada waktu itu berkatalah Yesus: "Aku
bersyukur kepada-Mu, Bapa, Tuhan langit dan
bumi,
karena
semuanya
itu
Engkau
sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai,
tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. 26 Ya
Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu. 27
Semua telah diserahkan kepada-Ku oleh BapaKu dan tidak seorangpun mengenal Anak selain
Bapa, dan tidak seorangpun mengenal Bapa
selain Anak dan orang yang kepadanya Anak itu
berkenan menyatakannya. 28 Marilah kepadaKu, semua yang letih lesu dan berbeban berat,
Aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29
Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah
pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah
hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30
Sebab kuk yang Kupasang itu enak dan bebanKupun ringan."
PF : Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang
berbahagia
adalah
mereka
yang
mendengarkan
Firman
Allah
dan
memeliharanya. Haleluya !
Jem.:(menyanyikan)
Haleluya,
haleluya,
haleluya.
25
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2.6. Khotbah :
“TERBUKA PADA CARA KERJA ALLAH”
2.7. Saat Hening
Kebaktian I : PS. Biduan Sion
Kebaktian II : PS. Biduan Sion
Kebaktian III : Sdr. Gian
Kebaktian IV : Kolintang 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

(duduk)

III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Firman Tuhan dalam Mazmur 30:5
menuliskan : “Nyanyikanlah mazmur bagi
TUHAN, hai orang-orang yang dikasihi-Nya,
dan persembahkanlah syukur kepada namaNya yang kudus!” Marilah kita bersyukur dan
bawa persembahan kita dengan penuh
sukacita.
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MARI BERSYUKUR SEMUA
KJ. 291 : 1, 2, 3, 4, 5
1. Mari bersyukur semua
atas kebajikan Tuhan!
Kasih perjanjian-Nya
sungguh nyata selamanya.
2.

Langit bumi ciptaan-Nya
mencerminkan kuasa-Nya.
Kasih perjanjian-Nya
sungguh nyata selamanya.

3.

Umat-Nya dibebaskan-Nya
untuk hidup bersejaht'ra.
Kasih perjanjian-Nya
sungguh nyata selamanya.

4.

Dia yang mengingat
kiat dalam susah dan derita.
Kasih perjanjian-Nya
sungguh nyata selamanya.

5.

Mari bersyukur semua
atas kebajikan Tuhan.
Kasih perjanjian-Nya
sungguh nyata selamanya.
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3.2. Doa Syukur

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Lagu Pengutusan
KU MAU BERJALAN DENGAN JURUS'LAMATKU
KJ. 370 : 1, 2
1.

'Ku mau berjalan dengan Jurus'lamatku
di lembah berbunga dan berair sejuk.
Ya, ke mana juga aku mau mengikut-Nya.
Sampai aku tiba di neg'ri baka.
Refrein :
Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus;
'ku tetap mendengar dan Mengikut-Nya.
Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus;
ya, ke mana Juga 'ku mengikut-Nya!

2.

'Ku mau berjalan dengan Jurus'lamatku
di lembah gelap, di badai yang menderu.
Aku takkan takut di bahaya apa pun,
bila 'ku dibimbing tangan Tuhanku.
Refrein.
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4.2. Berkat
PF : Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Jem.: Kami mengarahkan hati kami kepada
Tuhan.
PF : Jadilah saksi Kristus.
Jem.: Syukur kepada Allah.
PF : Terpujilah Tuhan.
Jem.: Kini dan selamanya.
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.
Jem.: (menyanyikan)
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya.
Amin, amin, amin.
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