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I.
PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(duduk)
Pnt : Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus. Kita
bersyukur untuk persekutuan cinta kasih yang Tuhan
anugerahkan lewat kehidupan keluarga. Marilah
sebagai persekutuan keluarga Allah kita angkat pujian
bagi Dia. Saya mengundang Saudara-saudara untuk
berdiri dan mengangkat hati bagi-Nya.
ANGKATLAH HATIMU
PKJ. 4 : 1, 2
1. Angkatlah hatimu pada Tuhan,
bunyikan kecapi dan menari.
Jangan lupa bawa persembahan.
Mari , kawan, ajak teman, bersama menyembah.
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Refrein:
Sorak-sorak, sorak Haleluya!
Mari, mari, mari nyanyilah!
Pujilah Tuhan yang Maha Kudus.
Mari, kawan, ajak teman, bernyanyilah terus.
2. Janganlah mengaku anak Tuhan,
jika engkau mengeraskan hati;
jadilah pelaku firman Tuhan!
Mari , kawan, ajak teman, bersama menyembah.
Refrein.

1.2. Votum & Salam
Pdt. : Pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa
Pencipta langit dan bumi, Yang kasih setianya
kekal untuk selama-lamanya
Jem. : (menyanyikan) Amin, amin, amin.
Pdt. : Salam Sejahtera bagi saudara-saudara yang
datang di dalam nama Tuhan.
Jem. : Salam sejahtera bagi saudara juga.
1.3. Kata Pembuka
(duduk)
Pdt. : Saudara-saudara firman Tuhan menuliskan
demikian bagi kita, “Demikianlah kamu bukan
lagi orang asing dan pendatang, melainkan
kawan sewarga dari orang-orang kudus dan
anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun
di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan
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Kristus Yesus sebagai batu penjuru” (Efesus 2 :
19-20). Bersukacitalah senantiasa untuk semua
rahmat-Nya.
BERSUKACITALAH SENANTIASA
PKJ. 218 : 1, 2, 3
1. Bersukacita senantiasa,
bersukacitalah, tetap berdoa. Ucaplah syukur,
ucaplah syukur dalam segala hal pada-Nya.
Refrein.
Karena itu diinginkan Allah
dalam Kristus Yesus bagi kamu,
karena itu diinginkan Allah
dalam Kristus Yesus bagi kamu.
2. Hendaklah kamu perhatikan:
Jangan membalas jahat dengan jahat,
Berbuat baik bagi sesama,
Bahkan terhadap tiap orang.
Refrein.
3. Orang yang salah diluruskan
Dan orang tawar hati dihiburkan.
Orang lemahpun harus dibela;
Sabar dengan semua orang.
Refrein.

1.4. Pengakuan Dosa
Pdt. : (Menaikkan doa pengakuan Dosa)
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KASIHANILAH AKU YANG LEMAH
PKJ. 40:1,2
1. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Mahakuasa.
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.

1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
Pdt. : Di dalam Dia tidak ada pelanggaran yang
melampaui kasih karunia-Nya. Inilah firman yang
menyapa kita karena kesungguhan atas
pengakuan dosa kita : “Bukan kamu yang memilih
Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku
telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan
menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya
apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaKu, diberikan-Nya kepadamu.” (Yohanes 15 : 16)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jem. : Syukur kepada Allah !
KASIH PALING AGUNG
PKJ. 179:1, 2
1. Kasih paling agung dari Tuhanku;
Kini kusadari didalam hatiku.
Yesus Mahakasih dan Mahakudus,
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Korbankan diri-Nya agar ‘ku ditebus.
Dia menaklukkan maut dan dosaku,
Dia memberikan sgalanya untukku.
2. Ini kan ku ingat s’lama hidupku;
Tak ‘kan ku lupakan sepanjang umurku
‘kan kuberikatakan sekelilingku
Dan keujung dunia sejauh kuatku
Apapun terjadi atas diriku,
Takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku.

II. PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
2.1. Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
2.2. Bacaan Injil
Pdt : Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 21:23-32.
Lalu Yesus masuk ke Bait Allah, dan ketika Ia
mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta
tua-tua bangsa Yahudi kepada-Nya, dan bertanya:
"Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal
itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu
kepada-Mu?" 24 Jawab Yesus kepada mereka: "Aku
juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu
dan jikalau kamu memberi jawabnya kepada-Ku, Aku
akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa
manakah Aku melakukan hal-hal itu. 25 Dari manakah
baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?"
Mereka memperbincangkannya di antara mereka, dan
berkata: "Jikalau kita katakan: Dari sorga, Ia akan
23
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berkata kepada kita: Kalau begitu, mengapakah kamu
tidak percaya kepadanya? 26 Tetapi jikalau kita
katakan: Dari manusia, kita takut kepada orang
banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini
nabi." 27 Lalu mereka menjawab Yesus: "Kami tidak
tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka: "Jika
demikian, Aku juga tidak mengatakan kepadamu
dengan kuasa manakah Aku melakukan hal-hal itu." 28
"Tetapi apakah pendapatmu tentang ini: Seorang
mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak
yang sulung dan berkata: Anakku, pergi dan
bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. 29 Jawab anak
itu: Baik, bapa. Tetapi ia tidak pergi. 30 Lalu orang itu
pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian
juga. Dan anak itu menjawab: Aku tidak mau. Tetapi
kemudian ia menyesal lalu pergi juga. 31 Siapakah di
antara kedua orang itu yang melakukan kehendak
ayahnya?" Jawab mereka: "Yang terakhir." Kata Yesus
kepada
mereka:
"Aku berkata
kepadamu,
sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan
perempuan-perempuan sundal akan mendahului
kamu masuk ke dalam Kerajaan Allah. 32 Sebab
Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran
kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi
pemungut-pemungut
cukai
dan
perempuanperempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun
kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak
menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya."
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Pdt. : Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang
berbahagia adalah setiap orang yang
mendengar dan melakukan dalam kehidupan
sehari lepas sehari
Jem. : (menyanyikan) Haleluya, haleluya, haleluya.
2.3. Khotbah :
“Keluarga Kami, Keluarga Yang Mengapresiasi
Ketulusan dan Kecerdikan”
2.4. Saat Hening
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

: Sdr. Kevin
: G4 Voice
: Bpk. Larry Nugroho
: Kolintang 1

2.5. 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…
2.6. Doa Syafaat

(duduk)

III. PERAYAAN PERJAMUAN KUDUS
(duduk)
A. Pengantar Perjamuan Kudus
Pdt. : Saat ini
kita bersama-sama merayakan
Perjamuan Kudus, karena Tuhan Yesus Kristus
sendirilah yang menetapkannya dan mengundang
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kita untuk melakukannya. Perjamuan Kudus ini
diperuntukkan bagi Saudara-saudara yang telah
dibaptiskan dan mengaku percaya, serta tidak
berada di bawah penggembalaan khusus. Kami
juga dengan penuh sukacita menyambut Saudarasaudara yang berasal dari gereja lain yang
bersedia dan siap untuk merayakan Perjamuan
Kudus bersama dengan kami di sini saat ini.
Agar Perjamuan Kudus ini sungguh-sungguh
menjadi berkat bagi kita, selayaknyalah kita
memeriksa diri kita masing-masing di hadapan
Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan
Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan
sesama kita: dengan istri atau suami, dengan
orangtua atau anak, dengan saudara-saudara,
dengan teman dan tetangga, dan dengan siapa
pun yang kita jumpai dalam kehidupan kita?
Di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya
Allah menyucikan kita dari segala dosa kita,
membarui hidup kita, memampukan kita untuk
mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita
dan melayakkan kita untuk merayakan
Perjamuan Kudus saat ini.
B. Pengarahan Hati
Pdt. : Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan
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Jem. : Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Pdt. : Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, Allah kita.
Jem. : Sungguh layak bersyukur kepada-Nya.
C. Doa Syukur
Pdt. : (Memimpin Doa Syukur)
D. Penetapan Perjamuan Kudus
Pdt. : Kita bersyukur karena Bapa Yang Maha kudus
senantiasa menyertai kita, dan Kristus
mengundang kita untuk mengambil bagian dalam
Perjamuan Kudus ini. Kita yakin bahwa Roh
Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga
dengan iman, kita mengalami kehadiran Kristus
bersama kita di sini. Kristus, yang pada malam
waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah
itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecahmecahkan dan berkata: “Inilah tubuh-Ku yang
diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi
peringatan akan Aku” Kristus, juga mengambil
cawan, sesudah makan, lalu berkata “Cawan ini
adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh
darah-Ku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu
meminumnya menjadi peringatan akan Aku”
Jem. : Kematian Kristus kita wartakan!
Kebangkitan kristus kita rayakan!
Kedatangan Kristus kita nantikan!
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E. Peringatan Akan Kristus
Pdt. : Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya
kasih Allah yang menyelamatkan dunia; kelahiran
dan kehidupan Kristus, Anak-Nya, di antara
manusia,
pembaptisan-Nya,
kematian-Nya,
perjamuan malam terakhir bersama murid-muridNya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan
kenaikkan-Nya ke sorga dalam kemuliaan, di mana
Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan
Kristus kembali pada akhir zaman untuk
menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai
persekutuan yang telah dipersatukan dengan dan
dalam Kristus, kita mengingat pengurbanan
Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan
kepada umat manusia di semua tempat.
Jem. : Terpujilah Kristus!
Pdt. : Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan
kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga
kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu
tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan
yang hidup bagi Allah.
Jem. : Terpujilah Roh Kudus!
Pdt. : Melalui Kristus, dengan Kristus dan di dalam
Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah
Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
sekarang dan selamanya.
Jem. : Terpujilah Bapa, Anak dan Roh Kudus!
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F.

Doa Bapa Kami

G. Salam Damai
(berdiri)
Pdt. : Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan
kita. Oleh karena itu marilah kita hidup dalam
pengampunan. Damai Tuhan besertamu!
Jem. : Dan besertamu juga.
(jemaat saling bersalaman sambil berkata:
Damai Tuhan bersertamu)
-----------------------------duduk----------------------------Jem. : (Jemaat
menyanyikan
“PERJAMUAN YANG KUDUS”)

PKJ.

157:1

1.

Perjamuan yang kudus bekal untuk iman,
dengan hati yang tulus sembah pada Tuhan.
Refrein:
Tubuh Yesus, tubuh Yesus makanan yang kudus.
Darah Yesus, darah Yesus minuman yang kudus.

H.

Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus

Pemecahan Roti:
Pdt. : Roti yang
persekutuan
Ambillah!
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dipecah-pecahkan ini adalah
kita dengan tubuh Kristus.

Pdt. : Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita,
Yesus
Kristus
telah
diserahkan
bagi
keselamatan dunia. Makanlah!
Penuangan Air Anggur:
Pdt. : Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan
kita dengan darah Kristus. Ambillah!
Pdt. : Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita,
Yesus
Kristus
telah
dicurahkan
bagi
keselamatan dunia. Minumlah !
I.
Ucapan Syukur
Pdt. : “Pujilah TUHAN, hai jiwaku, dan jangan lupakan
segala kebaikan-Nya! Dia yang mengampuni
segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala
penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari
lobang kubur, yang memahkotai engkau dengan
kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan
hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa
mudamu menjadi baru seperti pada burung
rajawali.“ (Mazmur 103 : 2 – 5).
(Pengumpulan Cawan)
IV. PERSEMBAHAN SYUKUR
4.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Saudara-saudara adalah layak kita bersyukur
kepada Tuhan atas semua kasih karunia-Nya.
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Marilah kita menyatakan rasa syukur kita, sambil
mengingat firman Tuhan yang menuliskan
demikian “Ucaplah syukur senantiasa atas segala
sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus
kepada Allah dan Bapa kita” (Efesus 5 : 20)
Nyanyian Syukur
SUDAHKAH YANG TERBAIK
NKB. 199 : 1, 2, 3
1. Sudahkah yang terbaik kuberikan,

Kepada Yesus, Tuhanku?
Besar pengurbanan-Nya di Kalvari!
Diharap-Nya terbaik dariku.
Refrein:
Berapa yang terhilang t’lah kucari
dan kulepaskan yang terbelenggu?
Sudahkah yang terbaik ku berikan
kepada Yesus, Tuhanku?
2. Begitu banyak waktu yang terluang,
sedikit yang kub’ri bagi-Nya
Sebab kurang kasihku pada Yesus;
Mungkinkah hancur pula hati-Nya?
Refrein:
3. Telah kuperhatikankah sesama,
Atau kubiarkan tegar?
‘Ku patut menghantarnya pada kristus
Dan kasih Tuhan harus kusebar.
Refrein:
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4.2. Doa persembahan

(berdiri)

V. PENGUTUSAN DAN BERKAT
Pnt. : Saudara-saudara, Jemaat Tuhan, syukurilah
kehidupan keluarga yang Tuhan anugerahkan.
Warnailah kehidupan keluarga kita dengan
ketulusan dan kecerdikan untuk menghadirkan
berkat Tuhan secara nyata. Mari kita berderap
bersama untuk kemuliaan-Nya
5.1. Lagu Pengutusan
BERDERAPLAH SATU
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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5.2. 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. : 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.
Jem. : (menyanyikan)
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya.
Amin, amin, amin.
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