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I.

PERHIMPUNAN

1.1. Ajakan
Pnt : Marilah kita berdiri menyambut kehadiran
Allah di tengah-tengah kita. “Pujilah Tuhan hai
segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku
bangsa! Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan
kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya.”
(Mazmur 117:1-2)
J
: (Jemaat menyanyikan PKJ 55)
HAI PUJI NAMANYA
PKJ. 55 : 1, 2, 3
1.

2

Hai, puji nama-Nya, terang cahaya,
dan puji nama-Nya, hai cakrawala.
Hai, puji nama-Nya, semesta alam:
mari semuanya menyembah Tuhan.

Refrein:
Haleluya! Pujilah Tuhan tak henti,
Haleluya! Kar’na kasih-Nya tak terp’ri.
Haleluya! Pujilah Tuhan tak henti,
Haleluya! Kar’na kasih-Nya tak terp’ri.
2.

Hai, puji nama-Nya, tumbuh-tumbuhan,
dan puji nama-Nya, jenis bijian.
Hai, puji nama-Nya, buah-buahan:
mari semuanya menyembah Tuhan.
Refrein.

3.

Hai, puji nama-Nya, ikan di laut,
dan puji nama-Nya, burung di langit.
Hai, puji nama-Nya, hai hewan-hewan:
mari semuanya menyembah Tuhan
Refrein.

1.2. Votum & Salam
Pdt. : Pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa
Pencipta langit dan bumi, Yang kasih setianya
kekal untuk selama-lamanya
J
: (menyanyikan) Amin, amin, amin.
Pdt. : Salam Sejahtera bagi saudara-saudara yang
datang di dalam nama Tuhan.
J
: Salam sejahtera bagi saudara juga.
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1.3. Kata Pembuka
(duduk)
Pdt. : Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah
ia: “Sesungguhnya TUHAN ada di Tempat ini, dan
aku tidak mengetahuinya” Ia takut dan berkata:
“Alangkah Dahsyatnya tempat ini, ini tidak lain
dari Rumah Allah, ini pintu gerbang sorga”
( Kejadian 28:16,17)
J
: (Menyanyikan PKJ 255)
FIRMANMU KUPEGANG SELALU
PKJ 255
1.

4

Firman-Mu kupegang selalu,
saat duka saat senang.
Jalan hidup yang akan datang
tangan Tuhan yang memegang.
Pencobaan menghimpit aku
dan menjadi keluhanku,
firman-Mu kupegang selalu,
sayap-Mu tempat berteduh.
Firman-Mu, Tuhan, kupegang s'lalu.
Hilanglah keraguanku!
Bila hatiku rasa susah,
pada-Mu aku berserah,
firman-Mu kupegang selalu,
maka amanlah jiwaku.

1.4. Pengakuan Dosa
Pdt. : (Menaikkan doa pengakuan Dosa)
J
: (Jemaat menyanyikan PKJ 198:1-3)

1.

DI HATIKU, YA YESUS
PKJ.198 : 1, 2, 3
Di hatiku, ya Yesus, Tuhan, bersabdalah,
agar tenang hatiku dan hilang kuatirku.
Refrein:
Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan, bersabdalah;
'ku berserah, pasrah penuh:
bersabdalah, ya Tuhan.

2.

Sucikanlah, ya Yesus, diriku yang cemar;
pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat.
Refrein.

3.

Hatiku ini, Yesus, bukan milikku,
namun hidupku kini adalah milik-Mu.
Refrein.

1.5. Berita Anugerah
Pdt. : Berbahagialah
orang
pelanggarannya
J
: Yang dosanya ditutupi
Pdt. : Berbahagialah manusia

yang

(berdiri)
diampuni
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J

: yang kesalahannya tidak diperhitungkan
TUHAN Dan yang tidak berjiwa penipu
(Mazmur 32:1,2)
Pdt. : Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi
J
: Akan menjadi putih seperti salju
Pdt. : Sekalipun berwarna merah seperti kain
kesumba
J
: akan menjadi putih seperti bulu domba
(Yesaya 1:18)
Pdt. : Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
J
: Syukur kepada Allah !
BUKAN KAR’NA UPAHMU
PKJ. 265 : 1, 2
1.

6

Bukan kar'na upahmu
dan bukan kar'na kebajikan hidupmu,
bukan persembahanmu
dan bukan pula hasil perjuanganmu:
Allah mengampuni kesalahan umat-Nya,
oleh kar'na kemurahan-Nya;
melalui pengorbanan Putra Tunggal-Nya
ditebus-Nya dosa manusia.
Refrein:
Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah!
Bersyukur, hai bersyukur selamanya!

----------------------BERSALAM-SALAMAN-------------------2. Janganlah kau bermegah
dan jangan pula meninggikan dirimu;
baiklah s'lalu merendah
dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya.
Keangkuhan tiada berkenan kepada-Nya;
orang sombong direndahkan-Nya.
Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh,
yang rendah 'kan ditinggikan-Nya.
Refrein.
II.
2.1.
2.2.
Pnt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan I :
: Bacaan pertama diambil dari Kitab 1 Raja-raja
19:9-18.
Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan
bermalam di situ. Maka firman TUHAN datang
kepadanya, demikian: "Apakah kerjamu di sini,
hai Elia?" 10 Jawabnya: "Aku bekerja segiatgiatnya bagi TUHAN, Allah semesta alam,
karena orang Israel meninggalkan perjanjianMu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu dan
membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang;
hanya aku seorang dirilah yang masih hidup
9
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dan mereka ingin mencabut nyawaku." 11 Lalu
firman-Nya: "Keluarlah dan berdiri di atas
gunung itu di hadapan TUHAN!" Maka TUHAN
lalu! Angin besar dan kuat, yang membelah
gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit
batu, mendahului TUHAN. Tetapi tidak ada
TUHAN dalam angin itu. Dan sesudah angin itu
datanglah gempa. Tetapi tidak ada TUHAN
dalam gempa itu. 12 Dan sesudah gempa itu
datanglah api. Tetapi tidak ada TUHAN dalam
api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi
angin sepoi-sepoi basa. 13 Segera sesudah Elia
mendengarnya, ia menyelubungi mukanya
dengan jubahnya, lalu pergi ke luar dan berdiri
di pintu gua itu. Maka datanglah suara
kepadanya yang berbunyi: "Apakah kerjamu di
sini, hai Elia?" 14 Jawabnya: "Aku bekerja segiatgiatnya bagi TUHAN, Allah semesta alam,
karena orang Israel meninggalkan perjanjianMu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu dan
membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang;
hanya aku seorang dirilah yang masih hidup,
dan mereka ingin mencabut nyawaku."
15
Firman TUHAN kepadanya: "Pergilah,
kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke
Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau
harus mengurapi Hazael menjadi raja atas
8

Aram. 16 Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah
kauurapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin
Safat, dari Abel-Mehola, harus kauurapi menjadi
nabi menggantikan engkau. 17 Maka siapa yang
terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh
Yehu; dan siapa yang terluput dari pedang Yehu
akan dibunuh oleh Elisa. 18 Tetapi Aku akan
meninggalkan tujuh ribu orang di Israel, yakni
semua orang yang tidak sujud menyembah Baal
dan yang mulutnya tidak mencium dia."
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
2.3. Antar Bacaan : Mazmur 85 : 8-13.
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian
dinyanyikan bersama jemaat)
Kau telah berkenan pada tanah-Mu, Tuhan.
Kau pulihkan keadaan Yakub.
Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu.
Tutupi semua dosa mereka.
3.

Kasih dan kesetiaan akan bertemu.
Damai dan keadilan bercium-ciuman.
Dari bumi akan tumbuh kesetiaan
Dan keadilan menjenguk dari langit.
Refrein.
9

4.

Bahkan Tuhan akan memberi kebaikan,
Dan neg’ri kita akan memb’rikan hasilnya.
Keadilan ‘kan berjalan dihadapan-Nya
Dan jejak kaki-Nya akan jadi jalan.
Refrein.

2.4. Bacaan II :
Pnt. : Bacaan kedua diambil dari Surat Roma 10:5-15.
Sebab Musa menulis tentang kebenaran
karena
hukum
Taurat:
"Orang
yang
melakukannya, akan hidup karenanya." 6 Tetapi
kebenaran karena iman berkata demikian:
"Jangan katakan di dalam hatimu: Siapakah
akan naik ke sorga?", yaitu: untuk membawa
Yesus turun, 7 atau: "Siapakah akan turun ke
jurang maut?", yaitu: untuk membawa Kristus
naik dari antara orang mati. 8 Tetapi apakah
katanya? Ini: "Firman itu dekat kepadamu,
yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu."
Itulah firman iman, yang kami beritakan.
9 Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu,
bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam
hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia
dari antara orang mati, maka kamu akan
diselamatkan. 10 Karena dengan hati orang
percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut
5
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orang mengaku dan diselamatkan. 11 Karena
Kitab Suci berkata: "Barangsiapa yang percaya
kepada Dia, tidak akan dipermalukan." 12 Sebab
tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan
orang Yunani. Karena, Allah yang satu itu adalah
Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang
yang berseru kepada-Nya. 13 Sebab, barangsiapa
yang berseru kepada nama Tuhan, akan
14 Tetapi bagaimana mereka
diselamatkan.
dapat berseru kepada-Nya, jika mereka tidak
percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat
percaya kepada Dia, jika mereka tidak
mendengar tentang Dia. Bagaimana mereka
mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang
memberitakan-Nya? 15 Dan bagaimana mereka
dapat memberitakan-Nya, jika mereka tidak
diutus? Seperti ada tertulis: "Betapa indahnya
kedatangan mereka yang membawa kabar
baik!"
Pnt. : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
2.5. Bacaan III :
Pdt. : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan
Yesus Kristus menurut Matius 14:22-33.
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Sesudah itu Yesus segera memerintahkan
murid-murid-Nya naik ke perahu dan
mendahului-Nya ke seberang, sementara itu Ia
menyuruh orang banyak pulang. 23 Dan setelah
orang banyak itu disuruh-Nya pulang, Yesus
naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri.
Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ.
24 Perahu murid-murid-Nya sudah beberapa mil
jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan
gelombang, karena angin sakal. 25 Kira-kira jam
tiga malam datanglah Yesus kepada mereka
berjalan di atas air. 26 Ketika murid-murid-Nya
melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut
dan berseru: "Itu hantu!", lalu berteriak-teriak
karena takut. 27 Tetapi segera Yesus berkata
kepada mereka: "Tenanglah! Aku ini, jangan
takut!" 28 Lalu Petrus berseru dan menjawab
Dia: "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku
datang kepada-Mu berjalan di atas air." 29 Kata
Yesus: "Datanglah!" Maka Petrus turun dari
perahu dan berjalan di atas air mendapatkan
Yesus. 30 Tetapi ketika dirasanya tiupan angin,
takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak:
"Tuhan, tolonglah aku!" 31 Segera Yesus
mengulurkan tangan-Nya, memegang dia dan
berkata: "Hai orang yang kurang percaya,
mengapa engkau bimbang?" 32 Lalu mereka naik
22
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ke perahu dan anginpun redalah. 33 Dan orangorang yang ada di perahu menyembah Dia,
katanya: "Sesungguhnya Engkau Anak Allah."
Pdt. :Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang
berbahagia adalah setiap orang yang
mendengar dan melakukan dalam kehidupan
sehari lepas sehari
J
: (menyanyikan) Haleluya, haleluya, haleluya.
2.6. Khotbah :
“ALLAH HADIR UNTUKMU”
2.7. Saat Hening
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

: PS Gita Kalvari
: VG Sadana & PS Biduan Sion
: VG Sadana & VG Gracia
: PS Kidung Agung

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)
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III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku,
sehingga kami mampu memberikan persembahan
sukarela seperti ini? Sebab dari pada-Mulah segalagalanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan
yang kami berikan kepada-Mu. ( 1 Tawarikh 29:14)
Nyanyian Syukur
DISINI AKU BAWA TUHAN
PKJ. 147 : 1, 2, 3
1. Disini aku bawa, Tuhan,
persembahan hidupku, Semoga berkenan.
Berapalah nilai-Nya, Tuhan,
dibandingkan berkat-Mu
yang t’lah Kau limpahkan
T’rimalah Tuhan, O t’rimalah Tuhan!
2. Tanganku yang kecil, ya Tuhan,
belum mencari makan sendiri, ya Tuhan.
Terimalah hatiku, Tuhan,
menjadi persembahan Yang Tuhan perkenan.
T’rimalah Tuhan, O t’rimalah Tuhan!
3. Ku ingat firman-Mu, ya Tuhan,
yang mengajarkan kami mengingat yang kecil:
Berkati semuanya, Tuhan,
supaya persembahan tetap mengalir t’rus
T’rimalah Tuhan, O t’rimalah Tuhan!
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3.2. Doa persembahan

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
Pnt. : Sesungguhnya Aku menyertai engkau dan Aku
akan melindungi engkau ke mana pun engkau
pergi, dan Aku akan membawa engkau kembali ke
negeri ini, sebab Aku tidak akan meninggalkan
engkau, melainkan tetap melakukan apa yang
Kujanji-kan kepadamu (Kejadian 28:15)
4.1. Lagu Pengutusan
BILA BADAI HIDUP MENERPAMU
PKJ 285
Bila badai hidup menerpamu
dan cobaan pun datang mengganggu,
hanya satu janji harapanmu;
ya, janji Tuhanmu, pegang teguh.
Biar gunung-gunung pun beranjak,
serta bukit-bukit pun bergoncang,
kasih dan setia dari Tuhan
'kan melindungimu, tetap teguh.
Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepaskan,
walau siang atau malam;
enyahlah takut atau bimbang:
Tuhanlah pemilik hidupmu, hidupmu.
Biar gunung-gunung pun beranjak,
serta bukit-bukit pun bergoncang,
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kasih dan setia dari Tuhan
'kan melindungimu, tetap teduh.
'kan melindungimu, tetap teduh.
4.2. Berkat
Pdt. : Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
J
: Kami mengarahkan hati kami kepada
Tuhan.
Pdt. : Jadilah saksi Kristus.
J
: Syukur kepada Allah.
Pdt. : Terpujilah Tuhan.
J
: Kini dan selamanya.
Pdt. : Pulanglah dengan damai sejahtera dan
terimalah berkat Tuhan
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.
J
: (menyanyikan)
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya.
Amin, amin, amin.
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