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I.

PERHIMPUNAN

1.1. Ajakan
(berdiri)
Pnt : “Menyanyilah bagi TUHAN, pujilah nama-Nya,
kabarkanlah keselamatan yang dari pada-Nya
dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaan-Nya
di antara bangsa-bangsa dan perbuatanperbuatan-Nya yang ajaib di antara segala suku
bangsa.” (Mazmur 96:2-3).
SELURUH DUNIA, HAI, NYANYIKANLAH
NKB. 5:1, 2
1. Seluruh dunia, hai, nyanyikanlah: ‘Kau Allahku!
Malaikat bergemar, pujian terdengar;
dan alam tak lelah menaikkan sembah.
Seluruh dunia, hai, nyanyikanlah: ‘Kau Allahku!
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2. Seluruh dunia, hai, nyanyikanlah: ‘Kau Rajaku!
Gereja bermazmur penuh dengan syukur,
hendaklah hatimu memuji tak jemu.
Seluruh dunia, hai, nyanyikanlah: ‘Kau Rajaku!
1.2. Votum & Salam
Pdt. : Pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa
Pencipta langit dan bumi, Yang kasih setia-Nya
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.
1.3. Kata Pembuka
(duduk)
Pdt. : Masyarakat yang beradab (civilized), adalah
masyarakat
yang
memiliki
budaya
mengapresiasi kewajiban, sama baiknya dengan
mengapresiasi hak, sebab kewajiban dan hak
adalah dua hal yang sama berharganya untuk
membangun kehidupan yang damai sejahtera.
Sebuah masyarakat akan rusak, tatkala
warganya hanya pandai menuntut hak tetapi
suka mengabaikan kewajiban sosialnya. Kristus
datang ke dunia melalui sebuah keluarga,
keluarga yang mengapresiasi kewajiban warga
negara !
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O TUHANKU, 'KAU DATANG KE DUNIA
NKB.12 : 1, 2
1.

O Tuhanku, 'Kau datang ke dunia,
untuk menghapus dosa umat-Mu.
Bagai seekor rusa yang dahaga,
pada-Mu, Tuhanku, merindu hatiku
Refrein :
Aku berserah, ya Tuhan, pada-Mu,
ku b'rikan bagi-Mu seluruh hidupku.

2.

'Ku bersedih kar'na tekanan dosa
dan jiwaku terkungkung dalam g'lap.
Kini berikan damai dan sentosa,
tahirkan diriku dan dosa pun lenyap.
Refrein :

1.4. Pengakuan Dosa
Pdt. : (Menaikkan doa pengakuan Dosa)
DENGAN LEMBUT TUHANKU
KJ. 354 : 1, 2
1.
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Dengan lembut Tuhanku di dalam kasih-Nya
mencari akan daku yang hilang, bercela.
Bahana syukur terdengar, seisi sorga mengg'legar.
Refrein :
Kasih-Nya mencari, darah melunasi;
'ku diraih kembali Pada-Nya,
'ku selamat oleh rahmat-Nya.

2.

Dosaku t'lah dibasuh sehingga 'ku sembuh;
Bisik-Nya kepadaku, "Engkaulah milik-Ku!"
Suara-Nya yang lembut merdu
telah menghibur hatiku.
Refrein.

1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
Pdt. : Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat
yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan
Allah sendiri, supaya kamu memberitakan
perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang
telah memanggil kamu keluar dari kegelapan
kepada terang-Nya yang ajaib: kamu, yang dahulu
bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah
menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani
tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan.
(1 Petrus 2:9,10).
Pdt. : Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
J
: Syukur kepada Allah !
KITA HARUS MEMBAWA BERITA
KJ. 426 : 1, 4
1.

Kita harus membawa berita
Pada dunia dalam gelap
tentang kebenaran dan kasih
dan damai yang menetap,
dan damai yang menetap
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Refrein:
Karna g’lap jadi remang pagi,
dan remang jadi siang t’rang.
Kuasa Kristus ‘kan nyatalah,
rahmani dan cemerlang.
---------------------BERSALAM-SALAMAN------------------4.

Kita harus bersaksi di dunia
tentang kuasa darah kudus.
Semoga yang masih sangsi
terima Sang Penebus,
terima Sang Penebus.
Refrein.

II.
2.1.
2.2.
Pdt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan Injil
: Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 22:15-22.
Kemudian pergilah orang-orang Farisi;
mereka berunding bagaimana mereka dapat
menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan.
16 Mereka menyuruh murid-murid mereka
bersama-sama orang-orang Herodian bertanya
kepada-Nya: "Guru, kami tahu, Engkau adalah
seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar
jalan Allah dan Engkau tidak takut kepada
siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari
15
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muka. 17 Katakanlah kepada kami pendapat-Mu:
Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada
Kaisar atau tidak?" 18 Tetapi Yesus mengetahui
kejahatan hati mereka itu lalu berkata:
"Mengapa kamu mencobai Aku, hai orang-orang
munafik? 19 Tunjukkanlah kepada-Ku mata uang
untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar
kepada-Nya. 20 Maka Ia bertanya kepada
mereka: "Gambar dan tulisan siapakah ini?"
21 Jawab mereka: "Gambar dan tulisan Kaisar."
Lalu kata Yesus kepada mereka: "Berikanlah
kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan
kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib
kamu berikan kepada Allah." 22 Mendengar itu
heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu
pergi.
Pdt. : Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang
berbahagia adalah setiap orang yang
mendengarkan Firman Allah dan melakukannya
dalam kehidupan sehari-hari.
J
: (menyanyikan) Haleluya, haleluya, haleluya.
2.3. Khotbah :
“Keluarga Kami, Keluarga Yang Mengapresiasi
Kewajiban Warga Negara”
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2.4. Saat Hening
Kebaktian I : Sdri. Zipporah
Kebaktian II : PS SDK 3 BPK PENABUR
Kebaktian III : PS Efrata
Kebaktian IV : PS Gema Kasih
PELAYANAN PENERIMAAN ANGGOTA
KHUSUS KEBAKTIAN III Pk. 10.30 WIB
A. PENGANTAR
Pdt. : Dalam kebaktian hari ini akan dilayankan
Penerimaan Anggota bagi Saudara-saudara
yang telah memohon menjadi anggota GKI.
Saudara-saudara kita ini berasal dari gereja
……………(nama gereja asal mereka satu persatu).
Mereka telah memenuhi semua persyaratan
yang ditetapkan oleh Tata Laksana GKI Pasal 63.
Kita percaya bahwa dalam iman kepada Yesus
Kristus, Kepala Gereja, dia adalah bagian dari
gereja yang adalah tubuh Kristus, yang esa,
kudus, am dan rasuli. Kita akan menerima
saudara-saudara kita ini menjadi anggota GKI di
Jemaat ini, sehingga mereka akan mengambil
bagian secara penuh dalam kehidupan dan
pelayanan Jemaat kita di sini sebagai anggota
tubuh Kristus.
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B.DOA SYUKUR
C. PERNYATAAN IMAN
(Para calon berdiri)
Pdt. : Kami bersukacita karena Saudara-saudara
menyatakan keinginan Saudara-saudara untuk
menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia. Agar
menjadi nyata bahwa Saudara-saudara sungguh
berketetapan untuk menjadi anggota GKI, saya
mengundang Saudara-saudara untuk berdiri. Di
hadapan Tuhan dan Jemaat-Nya, hendaklah
Saudara-saudara
menjawab
pertanyaanpertanyaan ini :
- Apakah Saudara dengan sungguh-sungguh
ingin menjadi anggota Gereja Kristen
Indonesia ?
- Apakah Saudara berjanji untuk menerima dan
menaati ajaran dan Tata Gereja, Gereja Kristen
Indonesia ?
- Apakah Saudara berjanji untuk dengan setia
mengambil bagian dalam mewujudkan
persekutuan serta melaksanakan pelayanan
dan kesaksian selaku anggota Gereja Kristen
Indonesia ?
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………… (Pdt. menyebutkan nama Calon satu per
satu dan Calon Anggota Baru menjawab satu per
satu)
Apakah jawaban Saudara ?
Calon: Ya, saya ingin dan berjanji.
D.PENGAKUAN IMAN

(berdiri)

Pnt. : Jemaat Tuhan, mari bersama-sama dengan
saudara-saudara calon anggota baru dalam
persekutuan jemaat di tempat ini, untuk
mengikrarkan pengakuan iman Percaya kita
seturut dengan Pengakuan Iman Rasuli.
J
: Aku percaya ……
(duduk)
E. PELAYANAN PENERIMAAN ANGGOTA BARU
(Calon diminta maju ke depan satu per satu)
Pdt. : ……(Nama
calon
anggota)
Berdasarkan
pengakuan dan penerimaan GKI atas baptisan
dan pengakuan percaya Saudara di gereja asal
Saudara, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus,
saya menyatakan Saudara menjadi anggota
Gereja Kristen Indonesia, dalam nama Bapa,
Anak dan Roh Kudus.
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(Mereka yang sudah diterima menjadi anggota GKI
kembali ke tempat duduk).
(Sesudah semuanya selesai, Pelayan Firman meminta
mereka semua untuk berdiri dan mengucapkan berkat.)
F. BERKAT
Pdt. : Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah
memanggil Saudara-saudara dalam Kristus
kepada kemulian-Nya yang kekal, melengkapi,
meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan
Saudara-saudara. Dialah yang empunya kuasa
sampai selama-lamanya! Amin.
(Jemaat berdiri, sementara itu penumpangan tangan
berlanjut)
J

: (Menyanyikan doksologi menurut Kidung Jemaat
303b).
Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia,
sorga dan bumi, puji t’rus Sang Bapa, Putra,
Roh Kudus! Amin.

(Jemaat duduk, para anggota baru tetap berdiri)
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G. PESAN BAGI ANGGOTA BARU
Pdt. : Saudara-saudara, kami bersukacita karena
Saudara-saudara telah menjadi anggota GKI.
Sebagai anggota GKI dalam jemaat di sini,
Saudara-saudara dipanggil untuk berperanserta
dalam
mewujudkan
persekutuan
serta
melaksanakan pelanyanan dan kesaksian.
H. PESAN BAGI JEMAAT
(Para anggota baru menghadap ke arah Jemaat)
Pdt. : Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah
saudara-saudara ini sebagai sesama anggota
tubuh Kristus dan pewaris Kerajaan Allah
dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah,
saling memeliharalah dan saling menegurlah,
supaya dalam kesatuan Jemaat karya Allah
nampak nyata.
J
: Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan,
kami menyambut Saudara-saudara untuk
bersama dengan kami bersekutu serta
bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena
kita satu tubuh di dalam Dia.
(Para anggota baru dipersilahkan duduk)
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Kebaktian dilanjutkan secara berurutan :
Doa Syafaat, Pengucapan Syukur, dst
KHUSUS KEBAKTIAN I, II & IV
Pk. 06.00, 08.00 & 17.00 WIB
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. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu
berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa
yang wajib kamu berikan kepada Allah.”
(Matius 22:21b). Apa yang kita berikan kepada
Allah, adalah ucapan syukur kita sebab kita
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telah lebih dahulu menerima kebaikan-Nya
yang berlimpah-limpah !
Nyanyian Syukur
TABUR WAKTU PAGI
NKB.208 : 1, 2, 3
1.

Tabur waktu pagi, tabur benih kasih,
tabur waktu siang, t'rus sampai senja.
Nantikan tuaian pada musim panen,
kita 'kan bersuka bawa berkas-Nya.
Refrein:
Bawa berkas-Nya masuk lumbung-Nya,
kita 'kan bersuka bawa berkas-Nya.
Bawa berkas-Nya masuk lumbung-Nya,
kita 'kan bersuka bawa berkas-Nya.

2.

Di terik sang surya, di g'lap bayang awan
kita pun menabur, riang bekerja.
Nanti panen tiba, tugas akan usai,
kita 'kan bersuka bawa berkas-Nya.
Refrein.

3.

Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan,
biar jiwa raga susah dan lelah.
Sampai akhir nanti kita disambut-Nya,
kita 'kan bersuka bawa berkas-Nya.
Refrein.

3.2. Doa persembahan
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(berdiri)

IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Lagu Pengutusan
GENTA INJIL BERGAUNG
NKB.202 : 1, 2
1.

Genta Injil bergaung ke seluruh dunia,
membawakan kabar s'lamat
bagi umat manusia.
Besarlah kasih Hu, Yang mengutus Putra-Nya,
agar orang yang percaya
dapat hidup s'lamanya.
Refrein:
Suaranya bergema dalam dunia yang cemar,
Injil-Nya memberi sukacita yang besar.

2.

Genta Injil mengundang masuk pesta mulia,
jangan tampik panggilan-Nya
yang penuh anugerah.
"Kub'rikan TubuhKu,
'kau yang lapar, makanlah!
walaupun dosamu merah,
bagai salju putihlah."
Refrein.
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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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