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I.

PERHIMPUNAN

1.1. Ajakan
(berdiri)
Pnt : Dari beragam suku bangsa, kita berhimpun
sebagai umat; dengan beragam bahasa, budaya,
dan pengalaman yang membentuk kita menjadi
seperti kita ada sekarang.
Jem. : Walau berbeda-beda, kita ini satu!
Pnt : Dari beragam usia dan kemampuan, kami
berhimpun sebagai umat; dengan beragam
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peran dan cara berdandan, dengan beragam
lagu yang kita nyanyikan.
Jem. : Walau berbeda-beda, kita ini satu!
Pnt : Dari beragam harapan dan impian, kita
berhimpun sebagai umat; dengan beragam
minat, bakat, dan tipe kepribadian, dengan
berbagai panggilan dan pelayanan.
Jem. : Walau berbeda-beda, kita ini satu!
Pnt : Di dalam Kristus kita berhimpun, agar
persatuan kita semakin dalam dan nyata. Mari
kita bersama menghadap Tuhan, sebab dari
keberagaman, kita telah dipersatukan.
Jem. : Dengan sehati kita datang menghadap
Tuhan!
BATU PENJURU G’REJA
KJ 252: 1,5
1.

Batu penjuru G’reja dan Dasar yang esa,
yaitu Yesus Kristus, Pendiri umat-Nya.
Dengan kurban darah-Nya Gereja ditebus;
baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus.

5.

Di dalam pencobaan dan perjuangannya
dinantikannya zaman sejahtera baka.
Di mata tercerminkan Gereja yang menang
mencapai perhentian sentosa cemerlang.
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1.2. Votum & Salam
Pdt. : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,
yang menjadikan langit dan bumi!
Jem. : (menyanyikan) Amin, amin, amin.
Pdt. : Tuhan besertamu!
Jem. : Dan besertamu juga!
1.3. Kata Pembuka
(duduk)
Pdt. : Gereja bagaikan meja yang bundar, tak bersisi.
Jem. : Kita semua duduk melingkar, dalam ikatan kasih.
Pdt. : Tiada yang diutamakan, tiada yang dikesampingkan.
Jem. : Disana
mereka
yang
berbeda-beda
dipersatukan.
Pdt. : Gereja bagaikan meja bundar, yang ditaruh di
ruang terbuka.
Jem. : Siapapun boleh datang, tanpa menunggu
diundang.
Pdt. : Di meja itu kita berbagi, makan dan minum bersama.
Jem. : Disitu sirna pembedaan antara “mereka” dan
“kami.”
Pdt. : Gereja bagaikan meja, sebuah meja perjamuan;
Jem. : dipakai untuk merayakan pemulihan, dari
segala rasa tersisihkan.
Pdt. : Disitu Kristus hadir melayani umatNya
Jem. : dengan merendah, dengan handuk dipinggangNya, dibasuh-Nya kaki para murid-Nya.
Pdt. : Gereja bagaikan meja, dimana tiap orang dihormati.
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Jem. : Karena setiap kita adalah citra Allah, yang
setara dan saling terkoneksi.
Pdt. : Perpecahan, perseteruan, dan keangkuhan telah
membuat meja itu tak lagi bundar, namun bersisi.
Jem. : Ya Tuhan, pulihkanlah gereja-Mu. Jadikan
kami meja yang bundar sempurna, tanpa
sudut dan sisi!
AKU GEREJA, KAU PUN GEREJA
KJ 257: 1, 2
Refrein :
Aku Gereja, kau pun Gereja,
kita sama-sama Gereja,
dan pengikut Yesus di seluruh dunia,
kita sama-sama Gereja.
1.

Gereja bukanlah gedungnya,
dan bukan pula menaranya;
Bukalah pintunya, lihat di dalamnya,
Gereja adalah orangnya.
Refrein.

2.

Berbagai macam manusia,
terdiri dari bangsa-bangsa,
lain bahasanya dan warna kulitnya,
tempatnya pun berbeda juga.
Refrein.
5

1.4. Pengakuan Dosa
(Pdt. memimpin doa)
DALAM DUNIA PENUH KERUSUHAN
KJ 260 – 1, 3
1.

Dalam dunia penuh kerusuhan,
ditengah kemelut permusuhan
datanglah Kerajaan-Mu;
Di Gereja yang harus bersatu,
agar nyata manusia baru, datanglah Kerajaan-Mu!
Datanglah, datanglah, datanglah Kerajaan-Mu!
(interlude musik)

3.

(berdiri)

Dalam hati dan mulut dan tangan
dengan kasih, dengan kebenaran
datanglah Kerajaan-Mu;
kar’na Kaulah empunya semua,
demi Kristus umat-Mu berdoa:
datanglah Kerajaan-Mu!

1.5. Berita Anugerah
Pdt. : “Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah
karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena
kamu semua, yang dibaptis dalam Kristus, telah
mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada
orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada
hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki
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atau perempuan, karena kamu semua adalah
satu di dalam Kristus Yesus.” (Galatia 3 : 26-28)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jem. : Syukur kepada Allah !
Nyanyian Syukur
Gereja Bagai Bahtera
NKB 111 – 1, 4
1.

Gereja bagai bahtera di laut yang seram
mengarahkan haluannya ke pantai seberang.
Mengamuklah samudera dan badai menderu;
gelombang zaman menghempas, yang sulit ditempuh.
Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih:
Betapa jauh, dimanakah labuhan abadi?
Refrein :
Tuhan, tolonglah! Tuhan, tolonglah!
Tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah!

----------------------BERSALAM-SALAMAN-------------------4.

Gereja bagai bahtera muatannya penuh,
beraneka manusia yang suka mengeluh,
yang hanya ikut maunya, mengritik dan sok tahu
sehingga bandar tujuan menjadi makin jauh.
Tetapi bila umat-Nya sedia mendengar,
tentulah Tuhan memberi petunjuk yang benar.
Refrein.
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II.
2.1.
2.2.
Pnt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan I :
: Bacaan pertama diambil dari Kitab Yesaya 51
:1-6.
Dengarkanlah Aku, hai kamu yang mengejar
apa yang benar, hai kamu yang mencari TUHAN!
Pandanglah gunung batu yang dari padanya
kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian
batu yang dari padanya kamu tergali.
2 Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan
Sara yang melahirkan kamu; ketika Abraham
seorang diri, Aku memanggil dia, lalu Aku
memberkati
dan
memperbanyak
dia.
3 Sebab TUHAN menghibur Sion, menghibur
segala reruntuhannya; Ia membuat padang
gurunnya seperti taman Eden dan padang
belantaranya seperti taman TUHAN. Di situ
terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian
syukur dan lagu yang nyaring. 4 Perhatikanlah
suara-Ku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah
telinga kepada-Ku, hai suku-suku bangsa! Sebab
pengajaran akan keluar dari pada-Ku dan
hukum-Ku sebagai terang untuk bangsa-bangsa.
5 Dalam sekejap mata keselamatan yang dari
pada-Ku akan dekat, kelepasan yang Kuberikan
1
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akan tiba, dan dengan tangan kekuasaan-Ku
Aku akan memerintah bangsa-bangsa; kepadaKulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan
tangan-Ku mereka harapkan. 6 Arahkanlah
matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di
bawah; sebab langit lenyap seperti asap, bumi
memburuk seperti pakaian yang sudah usang
dan penduduknya akan mati seperti nyamuk;
tetapi kelepasan yang Kuberikan akan tetap
untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang
dari pada-Ku tidak akan berakhir.
Pnt : Demikianlah firman Tuhan !
Jem. : Syukur kepada Allah !
2.3. Antar Bacaan : Mazmur 138.
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian
dinyanyikan bersama jemaat)
Aku hendak menaikkan syukur, bagi-Mu Tuhan
dengan seg’nap hati. Di hadapan para Allah yang
lain, ‘ku kan bermazmur bagi-Mu, Tuhan.
1.

Aku akan sujud menghadap ke BAIT kudus,
dan memuji Tuhan, agung nama-Mu.
Kar’na kasih-Mu juga kar’na setia-Mu.
Kar’na janji-Mu melebihi semesta.
Refrein.
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6.

Tuhan akan menyelesaikannya bagiku,
kasih setia-Mu untuk s’lama-lamanya.
Janganlah Tuhan Kau tinggalkan karya-Mu.
Jangan tinggalkan perbuatan tangan-Mu.
Refrein.

2.4. Bacaan II :
PL : Bacaan kedua diambil dari Surat Roma 12:1-8.
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan
Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu
mempersembahkan
tubuhmu
sebagai
persembahan yang hidup, yang kudus dan yang
berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu
yang sejati. 2 Janganlah kamu menjadi serupa
dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh
pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat
membedakan manakah kehendak Allah: apa
yang baik, yang berkenan kepada Allah dan
yang sempurna. 3 Berdasarkan kasih karunia
yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata
kepada setiap orang di antara kamu: Janganlah
kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari
pada yang patut kamu pikirkan, tetapi
hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga
kamu menguasai diri menurut ukuran iman,
yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing1

10

masing. 4 Sebab sama seperti pada satu tubuh
kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak
semua anggota itu mempunyai tugas yang sama,
5 demikian juga kita, walaupun banyak, adalah
satu tubuh di dalam Kristus; tetapi kita masingmasing adalah anggota yang seorang terhadap
yang lain. 6 Demikianlah kita mempunyai
karunia yang berlain-lainan menurut kasih
karunia yang dianugerahkan kepada kita: Jika
karunia itu adalah untuk bernubuat baiklah kita
melakukannya sesuai dengan iman kita. 7 Jika
karunia untuk melayani, baiklah kita melayani;
jika karunia untuk mengajar, baiklah kita
mengajar; 8 jika karunia untuk menasihati,
baiklah kita menasihati. Siapa yang membagibagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya
dengan hati yang ikhlas; siapa yang memberi
pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan
rajin; siapa yang menunjukkan kemurahan,
hendaklah ia melakukannya dengan sukacita.
PL : Demikianlah firman Tuhan !
Jem. : Syukur kepada Allah !
2.5. Bacaan III :
Pdt. : Dengarkanlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus,
menurut Matius 16:13-20.
Jem. : Hati kami terbuka bagi sabdaNya!
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Pdt. : (membacakan Matius 16:13-20 )
Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia
bertanya kepada murid-murid-Nya: "Kata
orang, siapakah Anak Manusia itu?" 14 Jawab
mereka: "Ada yang mengatakan: Yohanes
Pembaptis, ada juga yang mengatakan: Elia dan
ada pula yang mengatakan: Yeremia atau salah
seorang dari para nabi." 15 Lalu Yesus bertanya
kepada mereka: "Tetapi apa katamu, siapakah
Aku ini?" 16 Maka jawab Simon Petrus: "Engkau
adalah Mesias, Anak Allah yang hidup!" 17 Kata
Yesus kepadanya: "Berbahagialah engkau Simon
bin Yunus sebab bukan manusia yang
menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku
yang di sorga. 18 Dan Akupun berkata
kepadamu: Engkau adalah Petrus dan di atas
batu karang ini Aku akan mendirikan jemaat-Ku
dan alam maut tidak akan menguasainya.
19 Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan
Sorga. Apa yang kauikat di dunia ini akan terikat
di sorga dan apa yang kaulepaskan di dunia ini
akan terlepas di sorga." 20 Lalu Yesus melarang
murid-murid-Nya
supaya
jangan
memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia
Mesias.
13
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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 :
“GKI BERKARYA DALAM KEBERAGAMAN”
2.7. Saat Hening
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

: PS Adoramus
: Ens. Gunsa
: PSA Tunas Zaitun 2
: Ens. Anak

2.8. Pengakuan Iman
(berdiri)
Pnt : Pada hari perayaan ulang tahun penyatuan GKI
yang ke-29 ini, marilah bersama kita ikrarkan
Konfesi Gereja Kristen Indonesia 2014,
yang berbunyi demikian…
Jem. : Dalam persekutuan kasih yang akrab
Serta anugerah penciptaan,
pemeliharaan, penyelamatan,
dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak,
dan Roh Kudus,
kami sebagai Gereja Kristen Indonesia
hidup dan berkarya di tengah kekayaan
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dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya,
dan lingkungan alam Indonesia.
Kami percaya kepada Allah,
yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus,
yang di dalam kasih dan kuasa-Nya
menciptakan semesta alam,
yang memelihara dan mengelola dengan baik
lingkungan alam, seperti pemilik taman,
yang merawat dan menjaga anak-anak-Nya,
seperti ibu atau bapa,
yang mengundang dan memanggil kami
untuk berperan serta
dalam pekerjaan-pekerjaan-Nya yang baik.
Kami percaya kepada Yesus Kristus,
Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus
dan dilahirkan dari rahim perawan Maria,
yang diutus untuk menegakkan Kerajaan Allah
bagi seluruh ciptaan,
yang mengampuni orang berdosa
serta memanggilnya bertobat,
mengasihi semua orang tanpa diskriminasi,
menegakkan keadilan dan perdamaian
tanpa kekerasan,
memberkati setiap pribadi, keluarga,
dan anak-anak,
memberdayakan orang miskin,
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memulihkan orang sakit,
membebaskan orang tertindas,
menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan,
yang menyelamatkan dunia
dengan menempuh jalan penderitaan
hingga mati di kayu salib
dan pada hari yang ketiga
dibangkitkan dari kematian,
agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut,
menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan
dan melampaui kejahatan,
serta beroleh kebangkitan
dan hidup yang abadi,
yang naik ke surga,
agar kami memberitakan Injil-Nya
kepada segala makhluk,
yang akan datang kembali untuk
menghakimi dan membarui segala sesuatu,
agar kami mampu merayakan kehidupan
dan menyambut kematian di dunia ini
dalam iman, pengharapan dan kasih.
Kami percaya kepada Roh Kudus,
Sumber kehidupan yang menolong kami
untuk mengaku percaya
bahwa Yesus adalah Tuhan
dan untuk menghidupi firman Allah,
Sumber karunia yang menghimpun kami
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sebagai satu Gereja yang kudus, am, dan rasuli,
Sumber kekuatan yang melibatkan kami
dalam misi Kerajaan Allah.
Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak,
dan Roh Kudus,
yang tidak pernah memisahkan kami
dari kasih-Nya
sekarang dan selama-lamanya. Amin.
2.9. Doa Syafaat
(duduk)
Beberapa pokok doa syafaat singkat dipanjatkan.
Di akhir setiap pokok doa, umat merespon dengan
”Dengarkanlah doa kami”
Pdt : [berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia]
Tuhan, dalam kemurahanMu kami mohon …
Jem. : Dengarkanlah doa kami!
Pdt : [berdoa untuk penyatuan GKI]
Tuhan, dalam kemurahanMu kami mohon …
Jem. :Dengarkanlah doa kami!
Pdt : [berdoa untuk pergumulan jemaat setempat]
Tuhan, dalam kemurahanMu kami mohon …
Jem. : Dengarkanlah doa kami!
Doa syafaat diakhiri dengan
menyanyikan ”Doa Bapa Kami”
16

bersama-sama
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III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : “Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya
TUHAN semesta alam! Berbahagialah orangorang yang diam di rumah-Mu, yang terusmenerus memuji-muji Engkau. Sebab TUHAN
Allah adalah matahari dan perisai; kasih dan
kemuliaan Ia berikan; Ia tidak menahan
kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela.”
(Mazmur 84:2,5,12)
Sementara kolekte diedarkan, umat menyanyikan
”Mari Puji Raja Sorga”
Mari Puji Raja Sorga
KJ 288 – 1, 2
1.

Mari, puji Raja sorga, persembahan bawalah!
Ditebus-Nya jiwa-raga, maka puji nama-Nya!
Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta!

2.

Puji Yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib,
dulu, kini, selamanya, panjang sabar, mahabaik.
Puji Dia, puji Dia, yang setia-Nya ajaib!

3.2. Doa Syukur
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(berdiri)

IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Lagu Pengutusan
BERDERAPLAH SATU HIMNE GKI
NKB.230 : 1, 2
1.

Berderaplah satu, pertegap langkahmu!
Junjunglah panggilan-Nya,
perjuangkan kasih-Nya!
Bergandengan erat, rintanganmu berat,
'tuk masyhurkan berita perdamaian kekal.
Refrein:
Kristus adalah Kepala G'reja-Nya,
Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya.
Berbarislah utuh, bersatulah teguh,
hai seluruh Gereja Kristen Indonesia!

2.

Majulah serentak dengan langkah tegap
dan berdoa, berkarya dalam hidup semesta!
Dengan iman teguh, kerahkan dayamu,
kebenaran wujudkan demi sesamamu!
Refrein.
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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
wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia;
Tuhan menghad3apkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. AMIN.
Jem. : (menyanyikan)
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya.
Amin, amin, amin.
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