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I. PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(duduk)
Pnt : Saudara-saudara, ketika Tuhan mengumpulkan
kita, maka dalam iman kita yakin dan percaya
bahwa Dia menyediakan berkat-Nya bagi kita.
Marilah dengan berdiri kita sambut
kehadiran-Nya dan dengan sungguh hati kita
puji dan agungkan Dia.

1.

2

BERHIMPUN SEMUA
KJ. 15: 1, 2
Berhimpun semua menghadap Tuhan
dan pujilah Dia, Pemurah benar.
Berakhirlah segala pergumulan,
diganti kedamaian yang besar.

2.

Hormati nama-Nya serta kenangkan
mujizat yang sudah di buat-Nya.
Hendaklah t'rus syukurmu kaunyatakan
di jalan hidupmu seluruhnya.

1.2. Votum & Salam
Pdt. : Pertolongan kepada kita datang dari Allah
Bapa Pencipta langit dan bumi, Yang kasih
setia-Nya 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 yang dikasihi Kristus Yesus,
firman Tuhan menuliskan bagi kita demikian :
“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.”
(Roma 12 : 2)
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DI DUNIA YANG PENUH CEMAR
NKB.204 : 1, 2
1.

Di dunia yang penuh cemar
antara sesamamu hiduplah saleh dan benar;
nyatakan Yesus dalammu.
Refrein:
Nyatakan Yesus dalammu,
nyatakan Yesus dalammu;
sampaikan Firman dengan hati teguh;
nyatakan Yesus dalammu.

2.

Hidupmu kitab terbuka dibaca sesamamu;
Apakah tiap pembacanya
melihat Yesus dalammu?
Refrein.

1.4. Pengakuan Dosa
Pdt. : (Menaikkan doa pengakuan Dosa)
KAR'NA KASIHNYA
NKB 85 : 1, 2
1.
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Mengapa Yesus turun dari sorga,
masuk dunia g'lap penuh cela;
Berdoa dan bergumul dalam taman,

cawan pahit pun dit'rimaNya?
Mengapa Yesus menderita, didera,
dan mahkota duri pun dipakai-Nya?
Mengapa Yesus mati bagi saya?
Kasih-Nya, ya kar'na kasih-Nya.
2.

Mengapa Yesus mau pegang tanganku,
bila 'ku di jalan tersesat?
Mengapa Yesus b'ri 'ku kekuatan,
bila jiwaku mulai penat?
Mengapa Yesus mau menanggung dosaku,
b'ri 'ku damai serta sukacita-Nya?
Mengapa Dia mau melindungiku?
Kasih-Nya, ya kar'na kasih-Nya.

1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
Pdt. : Inilah firman yang menyapa kita akan
kesungguhan kita menyesali segala dosa kita :
“Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita
beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa,
menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang
dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala
hikmat dan pengertian.” (Efesus 1 : 7-8)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jem. : Syukur kepada Allah !
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AKU HENDAK TETAP BERHATI TULUS
NKB 193 : 1, 5
1.

Aku hendak tetap berhati tulus
kar'na teman mempercayaiku.
Aku hendak tetap berjalan lurus,
kar'na teman t'lah mengasihiku;
kar'na teman t'lah mengasihiku.

---------------------BERSALAM-SALAMAN------------------5.

Aku hendak tetap menaikkan doa
Dalam dunia yang sibuk dan cemar.
Aku hendak berpaut pada Allah
dan Kristuslah teladan yang benar;
dan Kristuslah teladan yang benar.

II.
2.1.
2.2.
Pdt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan Injil
: Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius
22:34-46
Ketika orang-orang Farisi mendengar,
bahwa Yesus telah membuat orang-orang
Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka
34
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dan seorang dari mereka, seorang ahli
Taurat, bertanya untuk mencobai Dia:
36 "Guru, hukum manakah yang terutama
dalam hukum Taurat?" 37 Jawab Yesus
kepadanya: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan
segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap akal budimu. 38 Itulah
hukum yang terutama dan yang pertama.
39 Dan hukum yang kedua, yang sama dengan
itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti
dirimu sendiri. 40 Pada kedua hukum inilah
tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab
para nabi." 41 Ketika orang-orang Farisi sedang
berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka,
kata-Nya: 42 "Apakah pendapatmu tentang
Mesias? Anak siapakah Dia?" Kata mereka
kepada-Nya: "Anak Daud." 43 Kata-Nya kepada
mereka: "Jika demikian, bagaimanakah Daud
oleh pimpinan Roh dapat menyebut Dia
Tuannya, ketika ia berkata: 44 Tuhan telah
berfirman kepada Tuanku: duduklah di
sebelah kanan-Ku, sampai musuh-musuh-Mu
Kutaruh di bawah kaki-Mu. 45 Jadi jika Daud
menyebut Dia Tuannya, bagaimana mungkin Ia
anaknya pula?" 46 Tidak ada seorangpun yang
dapat menjawab-Nya, dan sejak hari itu tidak
35
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ada seorangpun juga yang berani menanyakan
sesuatu kepada-Nya.
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
Kasih Kepada Diri Sendiri”
2.4. Saat Hening
Kebaktian I : PS Imanuel
Kebaktian II : PS Kidung Agung
Kebaktian III : Ens. Anak
Kebaktian IV : Ens. Remaja
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
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(duduk)

III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Marilah kita bawa persembahan terbaik kita bagi
Tuhan, dan firman Tuhan yang mendasari-Nya,
di ambil dari 2 Korintus 9 : 10-11, demikian : “Ia
yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti
untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan
benih bagi kamu dan melipatgandakannya dan
menumbuhkan buah-buah kebenaranmu; kamu
akan diperkaya dalam segala macam kemurahan
hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah
oleh karena kami.”
Nyanyian Syukur
BERLIMPAH SUKACITA DI HATIKU
PKJ 216 : 1, 2, 3
1.

Berlimpah sukacita di hatiku,
di hatiku, di hatiku.
Berlimpah sukacita di hatiku,
tetap di hatiku!
Refrein:
Aku bersyukur bersukacita,
kasih Tuhan diam di dalamku.
Aku bersyukur bersukacita,
kasih Tuhan diam di dalamku.
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2.

Damai sejaht'ra melampaui akal di hatiku,
di hatiku, di hatiku.
Damai sejaht'ra melampaui akal di hatiku,
tetap di hatiku!
Refrein.

3.

Berlimpah kasih Yesus di hatiku,
di hatiku, di hatiku.
Berlimpah kasih Yesus di hatiku,
tetap di hatiku!
Refrein.

3.2. Doa persembahan

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Pengutusan
Pnt. : Saudara-saudara, tugas dan panggilan kita adalah
didunia. Disanalah hidup, kerja dan karya kita,
kita nyatakan bagi Tuhan dan sesama. Terimalah
pengutusan-Nya dan sambutlah berkat-Nya.
DI JALAN HIDUP YANG LEBAR, SEMPIT
NKB 200 : 1, 2, 3
1.
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Di jalan hidup yang lebar, sempit,
orang sedih mengerang.

Tolong mereka yang dalam gelap;
bawalah sinar terang!
Refrein:
Pakailah aku, jalan berkat-Mu,
memancarkan cahaya-Mu!
Buatlah aku, saluran berkat
bagi siapa yang risau penat.
2.

Wartakan Kristus dengan kasih-Nya;
Pengampunan-Nya penuh.
Orang 'kan datang 'pabila engkau
menjadi saksi teguh.
Refrein.

3.

Seperti Tuhan memb'ri padamu
dan mengasihi dikau,
b'ri bantuanmu di mana perlu,
Yesus mengutus engkau!
Refrein.

4.2. Berkat
Pdt. : Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Jem. : Kami mengarahkan hati kami kepada
Tuhan.
Pdt. : Jadilah saksi Kristus.
Jem. : Syukur kepada Allah.
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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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