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I.
PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(duduk)
Pnt : Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman
Tuhan menuliskan “Tak berkesudahan kasih setia
TUHAN, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru
tiap pagi; besar kesetiaan-Mu!”. (Ratapan 3 : 22-23)
Mengimani
firman-Nya,
saya
mengundang
Saudara-saudara
untuk
berdiri
bersama
memasuki ibadah dengan menyanyikan Kasih Setia
Tuhan yang tidak berkesudahan
KUNYANYIKAN KASIH SETIA TUHAN
PKJ.14 (dinyanyikan 2 kali)
Kunyanyikan kasih setia Tuhan
selamanya, selamanya.
Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya,
kunyanyikan s'lamanya.
Kututurkan tak jemu kasih setia-Mu, Tuhan;
kututurkan tak jemu kasih setia-Mu turun temurun.
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1.2. Votum & Salam
Pdt. : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, Yang
menjadikan langit dan bumi, Yang memelihara
kasih setia-Nya sampai selama-lamanya.
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.
1.3. Kata Pembuka
(duduk)
Pdt. : Saudara-saudara tema ibadah kita pada hari ini
adalah “Kasih Allah Untuk Semua”. Bagaimana hal
tersebut menjadi nyata bagi semua orang. Firman
Tuhan mengingatkan kita, “Demikianlah kita ketahui
kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan
nyawa-Nya untuk kita; jadi kitapun wajib
menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara
kita. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan
dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan
perbuatan dan dalam kebenaran.” (1 Yoh 3 : 16, 18)
MERCUSUAR KASIH BAPA
NKB.206 : 1, 3
1.

Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinar-Nya.
Namun suluh yang dipantai, kitalah penjaganya.
Refrein:
Pelihara suluh pantai walau hanya k'lip kelap.
Agar tiada orang hilang di lautan yang gelap.
3

3.

Peliharalah suluhmu, agar orang yang cemas,
yang mencari pelabuhan, dari mara terlepas.
Refrein.

1.4. Pengakuan Dosa
(Pdt. memimpin doa)
DOSA DUNIA HAPUSLAH
PKJ. 38 : 1, 2
1.

Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus.
Akupun dibasuh-Nya oleh darah-Nya yang kudus.
Tak binasa jiwaku kar'na kasih-Nya penuh;
Yesus Kristus Tuhanku jadi Jurus'lamatku.

2.

Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah kupahami.
Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebarlah.
Rindu hatiku penuh jadi hamba Tuhanku;
kuberikan hidupku kini dan selamanya.

1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
Pdt. : Saudara-saudara kekasih Tuhan bagi setiap kita yang
dengan jujur mengakui dosa dan salah kita di hadapan
Tuhan. maka pengampunan dosa berlaku atasnya.
Firman Tuhan “Inilah kasih itu: Bukan kita yang telah
mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita
dan yang telah mengutus Anak-Nya sebagai
pendamaian bagi dosa-dosa kita.” (1 Yoh. 4 : 10)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jem. : Syukur kepada Allah !
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YA ALLAH KASIHMU BESAR
PKJ. 212
Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala
Tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya
Ya Yesus, kasih-Mu besar lebih besar dari segala.
Hidup kekal Engkau beri dan aku hidup berseri!
Refrein :
Dalam doa aku bersyukur, atas limpah kasih-Mu.
Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia.
----------------------BERSALAM-SALAMAN-------------------Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala
Tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya
Ya Yesus, kasih-Mu besar lebih besar dari segala.
Hidup kekal Engkau beri dan aku hidup berseri!
Refrein.
II.
2.1.
2.2.
Pnt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan I :
: Bacaan pertama diambil dari Kitab Yesaya 56 :1, 6-8.
Beginilah firman TUHAN: Taatilah hukum dan
tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan
datang keselamatan yang dari pada-Ku, dan
keadilan-Ku akan dinyatakan.
6 Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri
kepada TUHAN untuk melayani Dia, untuk
mengasihi nama TUHAN dan untuk menjadi
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hamba-hamba-Nya, semuanya yang memelihara
hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang
berpegang kepada perjanjian-Ku, 7 mereka akan
Kubawa ke gunung-Ku yang kudus dan akan
Kuberi kesukaan di rumah doa-Ku. Aku akan
berkenan kepada korban-korban bakaran dan
korban-korban
sembelihan
mereka
yang
dipersembahkan di atas mezbah-Ku, sebab rumahKu akan disebut rumah doa bagi segala bangsa.
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Demikianlah firman Tuhan ALLAH yang
menghimpun orang-orang Israel yang terbuang:
Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi
sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang
telah terhimpun."
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
Jem. : Syukur kepada Allah !
2.3. Antar Bacaan : Mazmur 67.
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian
dinyanyikan bersama jemaat)
Kiranya bangsa- bangsa bersyukur pada-Mu, ya, Allah.
Kiranya bangsa-bangsa semua, bersyukur hanya pada-Mu.
1.
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Kiranya Allah mengasihani kita,
Dan juga memberkati kita.
Kiranya Tuhan menyinari kita.
Dia sinari dengan wajah-Nya
Refrein.

2.

Supaya jalan-Mu dikenal, ya Tuhan
Jalan-Mu dikenal di bumi.
Dan kiranya kes’lamatan-Mu dikenal
Diantara s’gala bangsa-bangsa
Refrein.

2.4. Bacaan II :
Pnt. : Bacaan kedua diambil dari Surat Roma 11:1-2, 29-32.
Maka aku bertanya: Adakah Allah mungkin telah
menolak umat-Nya? Sekali-kali tidak! Karena aku
sendiripun orang Israel, dari keturunan Abraham,
dari suku Benyamin. 2 Allah tidak menolak umatNya yang dipilih-Nya. Ataukah kamu tidak tahu,
apa yang dikatakan Kitab Suci tentang Elia, waktu
ia mengadukan Israel kepada Allah:
29 Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan
panggilan-Nya. 30 Sebab sama seperti kamu dahulu
tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh
kemurahan
oleh
ketidaktaatan
mereka,
31 demikian juga mereka sekarang tidak taat,
supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh,
mereka juga akan beroleh kemurahan. 32 Sebab
Allah telah mengurung semua orang dalam
ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan
kemurahan-Nya atas mereka semua.
Pnt. : Demikianlah sabda Tuhan !
Jem. : Syukur kepada Allah !
1
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2.5. Bacaan III :
Pdt. : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus
Kristus menurut Matius 15:10-28.
Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata
kepada mereka: 11 "Dengar dan camkanlah: bukan
yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan
orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah
yang menajiskan orang." 12 Maka datanglah muridmurid-Nya dan bertanya kepada-Nya: "Engkau
tahu bahwa perkataan-Mu itu telah menjadi batu
sandungan bagi orang-orang Farisi?" 13 Jawab
Yesus: "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh
Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akarakarnya. 14 Biarkanlah mereka itu. Mereka orang
buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta
menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke
dalam lobang." 15 Lalu Petrus berkata kepada-Nya:
"Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami."
16 Jawab Yesus: "Kamu pun masih belum dapat
17 Tidak tahukah kamu bahwa
memahaminya?
segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun
ke dalam perut lalu dibuang di jamban? 18 Tetapi
apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan
itulah yang menajiskan orang. 19 Karena dari hati
timbul segala pikiran jahat, pembunuhan,
perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu
dan hujat. 20 Itulah yang menajiskan orang. Tetapi
makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak
10
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menajiskan orang." 21 Lalu Yesus pergi dari situ
dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. 22 Maka
datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah
itu dan berseru: "Kasihanilah aku, ya Tuhan, Anak
Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan
dan sangat menderita." 23 Tetapi Yesus sama sekali
tidak menjawabnya. Lalu murid-murid-Nya datang
dan meminta kepada-Nya: "Suruhlah ia pergi, ia
mengikuti kita dengan berteriak-teriak." 24 Jawab
Yesus: "Aku diutus hanya kepada domba-domba
yang hilang dari umat Israel." 25 Tetapi perempuan
itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata:
"Tuhan, tolonglah aku." 26 Tetapi Yesus menjawab:
"Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi
anak-anak dan melemparkannya kepada anjing."
27 Kata perempuan itu: "Benar Tuhan, namun
anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari
meja tuannya." 28 Maka Yesus menjawab dan
berkata kepadanya: "Hai ibu, besar imanmu, maka
jadilah kepadamu seperti yang kaukehendaki." Dan
seketika itu juga anaknya sembuh.
Pdt. : Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang
berbahagia adalah mereka yang mendengarkan
Firman Allah dan memeliharanya. Haleluya !
Jem. : (menyanyikan) Haleluya, haleluya, haleluya.
2.6. Khotbah :
“KASIH ALLAH UNTUK SEMUA”
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2.7. Saat Hening
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

: PS Efrata
: PS Gema Kasih
: Ibu Leony & PS Imanuel
: PS Glorificamus

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…
Pnt : Dengan tetap berdiri marilah kita menyanyikan
lagu kebangsaan “Indonesia Raya”
2.9. Doa Syafaat

(duduk)

III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita

dengan memberi persembahan. Agar kita dapat
berbagi dengan sesama yang membutuhkan,
dengan mengingat firman Tuhan yang berkata :
“Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan
perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan
perbuatan dan dalam kebenaran.” (1 Yohanes 3 : 18)
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'KU BEROLEH BERKAT
NKB.196 : 1, 2, 3
1.

'Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap,
yang tidak dib'ri dunia; Di relung hatiku,
walau sarat beban,
ada damai sejaht'ra baka.
Refrein:
Yesus yang selalu tinggal serta;
Ia di dalamku, 'ku dalam-Nya.
"Aku senantiasa menyertaimu"
Itulah janji-Nya kepadaku.

2.

Saat damai penuh masuk di hatiku,
dunia menjadi cerah.
Kesusahan lenyap, g'lap berganti terang:
Yesus Tuhan, agung, mulia!
Refrein.

3.

Harta yang terbesar di bejana fana
kumiliki didunia.
Pada hari mulia aku dibawa-Nya
masuk sorga kekal serta-Nya.
Refrein.

3.2. Doa Syukur

(berdiri)
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IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Lagu Pengutusan
KASIH ALLAH PENGIKATNYA
PKJ.221 : 1, 2
1.

Kasih Allah pengikatnya bagi kita umat-Nya.
Kita disatukan oleh Roh Allah;
kita satu di dalam-Nya.

2.

Mari kita bernyanyilah! mari nikmati kasih-Nya!
Mari gandeng tangan
agar dunia tahu kita satu di dalam-Nya.

4.2. Berkat
Pdt. : 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.
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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