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I.

PERHIMPUNAN

1.1. Ajakan
(duduk)
Pnt : Bapak/Ibu, Saudara-saudara yang dikasih
Kristus. Syukur bagi setiap kita ketika Tuhan
dalam kasih-Nya mengundang kita masuk dalam
persekutuan-Nya. Marilah kita memuji dan
mengagungkan Dia dalam nyanyian dan iman.
Saya mengundang Saudara-saudara untuk
berdiri, bersama-sama kita agungkan nama-Nya
DIA NOBATKANLAH
KJ. 226 : 1, 5
1. Dia nobatkanlah Sang Raja Penebus;
bahana sorga bergema memuji Dia t'rus.
Hai bangun, jiwaku, bernyanyilah serta,
Memuji Jurus'lamatmu kekal selamanya.
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5. Dia nobatkanlah Sang Raja yang baka,
Pencipta alam semesta sempurna dan megah.
Hormati Penebus yang agung mulia;
Sang Anakdomba yang kudus terpuji s'lamanya.
1.2. Votum & Salam
PF : Pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa
Pencipta langit dan bumi, Yang kasih setia-Nya
kekal untuk selama-lamanya
J
: (menyanyikan) Amin, amin, amin.
PF : Salam Sejahtera bagi saudara-saudara yang
datang di dalam nama Tuhan.
J
: Salam sejahtera bagi saudara juga.
1.3. Kata Pembuka
(duduk)
PF : Saudara yang dikasihi Kristus. Hakekat setiap
kita dalam hidup bersama dengan sesama
adalah ditolong dan menolong – Digembalakan
dan menggembalakan. Tidak ada seorang pun
yang mampu hidup sendiri lepas dari sesamanya
itulah sebabnya marilah kita wujudkan
kehendaknya. Firman Tuhan menuliskan
demikian : “Hendaklah kamu selalu rendah hati,
lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu
dalam hal saling membantu. Dan berusahalah
memelihara kesatuan Roh oleh ikatan damai
sejahtera:” (Efesus 4 : 2-3)
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KAU TETAP TUHANKU, YESUS
NKB.194 : 1, 3
1. 'Kau tetap Tuhanku, Yesus yang mengisi hidupku;
'Kau Rajaku selamanya 'Kau tetap junjunganku.
Refrein :
'Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap.
Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab.
3. Tiada insan kuharapkan mengasihiku terus;
satu saja ku andalkan: Kasih Yesus, Penebus
Refrein.
1.4. Pengakuan Dosa
PF : (Menaikkan doa pengakuan Dosa)
DI DALAM KASIH YANG TEGUH
NKB. 23 : 1, 2
1. Di dalam kasih yang teguh t'lah datang Yesus,
Tuhanku, menghapus aib dan dosaku,
Dia mengangkatku.
Refrein :
Dari lembah 'ku direngkuh
dengan tangan-Nya yang lembut,
gelap lenyap terbitlah t'rang,
O syukur, 'ku diangkat-Nya.
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2. Suara-Nya t'lah 'kudengar
memanggil aku yang cemar;
meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku.
Refrein.
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : Saudara-saudara bagi setiap kita yang mengakui
segala dosa dan salah kita dihadapan-Nya dengan
sungguh hati, maka dengarkanlah firman-Nya yang
menuliskan demikian ; “Sebab karena kasih karunia
kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil
usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil
pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan
diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam
Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang
dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita
hidup didalamnya.” (Efesus 2 : 8-10)
PF : Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
J
: Syukur kepada Allah !

1.

DIHAPUSKAN DOSAKU
KJ. 36 : 1, 2
Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus;
aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.
Refrein.
O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku!
Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus.
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---------------------BERSALAM-SALAMAN------------------2.

Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus;
Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus.
Refrein.
O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku!
Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus.

II.
2.1.
2.2.
Pnt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan I :
: Bacaan pertama diambil dari Kitab Yehezkiel 34
: 11-16, 20-24
Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH:
Dengan sesungguhnya Aku sendiri akan
memperhatikan domba-domba-Ku dan akan
mencarinya. 12 Seperti seorang gembala
mencari dombanya pada waktu domba itu
tercerai dari kawanan dombanya, begitulah Aku
akan mencari domba-domba-Ku dan Aku akan
menyelamatkan mereka dari segala tempat, ke
mana mereka diserahkan pada hari berkabut
dan hari kegelapan. 13 Aku akan membawa
mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan
mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan
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membawa mereka ke tanahnya; Aku akan
menggembalakan mereka di atas gununggunung Israel, di alur-alur sungainya dan di
semua tempat kediaman orang di tanah itu.
14
Di padang rumput yang baik akan
Kugembalakan mereka dan di atas gununggunung Israel yang tinggi di situlah tempat
penggembalaannya; di sana di tempat
penggembalaan yang baik mereka akan
berbaring dan rumput yang subur menjadi
makanannya di atas gunung-gunung Israel.
15 Aku sendiri akan menggembalakan dombadomba-Ku dan Aku akan membiarkan mereka
berbaring, demikianlah firman Tuhan ALLAH.
16 Yang hilang akan Kucari, yang tersesat akan
Kubawa pulang, yang luka akan Kubalut, yang
sakit akan Kukuatkan, serta yang gemuk dan
yang kuat akan Kulindungi; Aku akan
menggembalakan
mereka
sebagaimana
seharusnya.
20 Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan
ALLAH terhadap mereka. Dengan sesungguhnya
Aku sendiri akan menjadi hakim di antara
domba yang gemuk dengan domba yang kurus;
21 oleh karena semua yang lemah kamu desak
dengan lambungmu dan bahumu serta kamu
tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu
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menghalau mereka ke luar kandang, 22 maka
Aku akan menolong domba-domba-Ku, supaya
mereka jangan lagi menjadi mangsa dan Aku
akan menjadi hakim di antara domba dengan
domba. 23 Aku akan mengangkat satu orang
gembala
atas
mereka,
yang
akan
menggembalakannya, yaitu Daud, hamba-Ku;
dia akan menggembalakan mereka, dan menjadi
gembalanya. 24 Dan Aku, TUHAN, akan menjadi
Allah mereka serta hamba-Ku Daud menjadi
raja di tengah-tengah mereka. Aku, TUHAN,
yang mengatakannya.
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
2.3. Antar Bacaan : Mazmur 95 : 1-7
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian
dinyanyikan bersama jemaat)
Pada hari ini, jika kau dengar suara-Nya,
Janganlah keraskan hatimu.
Pada hari ini, jika kau dengar suara-Nya,
Janganlah keraskan hatimu.
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1. Mari kita bersorak-sorai untuk Tuhan
bagi Dia, gunung batu kes’lamatan kita.
Marilah menghadap Dia dengan nyanyian syukur,
dan bersorak bagi-Nya dengan bermazmur.
Refrein.
3. Hai masuklah, marilah kita sujud menyembah
di hadapan Tuhan yang menjadikan kita
Dialah Allah dan kitalah umat gembalaan-Nya;
Dan kawanan domba tuntunan tangan-Nya.
Refrein.
2.4. Bacaan II :
PL. : Bacaan kedua diambil dari Efesus 1 : 15 - 23.
Karena itu, setelah aku mendengar tentang
imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang
kasihmu terhadap semua orang kudus, 16 aku
pun tidak berhenti mengucap syukur karena
kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam
doaku, 17 dan meminta kepada Allah Tuhan kita
Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya
Ia memberikan kepadamu Roh hikmat dan
wahyu untuk mengenal Dia dengan benar.
18 Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu
terang, agar kamu mengerti pengharapan
apakah yang terkandung dalam panggilan-Nya:
betapa kayanya kemuliaan bagian yang
15
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ditentukan-Nya bagi orang-orang kudus, 19 dan
betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya,
sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, 20 yang
dikerjakan-Nya di dalam Kristus dengan
membangkitkan Dia dari antara orang mati dan
mendudukkan Dia di sebelah kanan-Nya di
sorga, 21 jauh lebih tinggi dari segala
pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan
kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut,
bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di
dunia yang akan datang. 22 Dan segala sesuatu
telah diletakkan-Nya di bawah kaki Kristus dan
Dia telah diberikan-Nya kepada jemaat sebagai
Kepala dari segala yang ada. 23 Jemaat yang
adalah tubuh-Nya, yaitu kepenuhan Dia, yang
memenuhi semua dan segala sesuatu.
PL. : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
2.5. Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan
Yesus Kristus menurut Matius 25 : 31 - 46.
"Apabila Anak Manusia datang dalam
kemuliaan-Nya dan semua malaikat bersamasama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di
atas takhta kemuliaan-Nya. 32 Lalu semua bangsa
31
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akan dikumpulkan di hadapan-Nya dan Ia akan
memisahkan mereka seorang dari pada seorang,
sama seperti gembala memisahkan domba dari
kambing, 33 dan Ia akan menempatkan dombadomba di sebelah kanan-Nya dan kambingkambing di sebelah kiri-Nya. 34 Dan Raja itu akan
berkata kepada mereka yang di sebelah kananNya: Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku,
terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu
sejak dunia dijadikan. 35 Sebab ketika Aku lapar,
kamu memberi Aku makan; ketika Aku haus,
kamu memberi Aku minum; ketika Aku seorang
asing, kamu memberi Aku tumpangan; 36 ketika
Aku telanjang, kamu memberi Aku pakaian; ketika
Aku sakit, kamu melawat Aku; ketika Aku di
dalam penjara, kamu mengunjungi Aku. 37 Maka
orang-orang benar itu akan menjawab Dia,
katanya: Tuhan, bilamanakah kami melihat
Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan,
atau haus dan kami memberi Engkau minum?
38 Bilamanakah kami melihat Engkau sebagai
orang asing, dan kami memberi Engkau
tumpangan, atau telanjang dan kami memberi
Engkau pakaian? 39 Bilamanakah kami melihat
Engkau sakit atau dalam penjara dan kami
mengunjungi Engkau? 40 Dan Raja itu akan
menjawab mereka: Aku berkata kepadamu,
11

sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan
untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling
hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku.
41 Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang
di sebelah kiri-Nya: Enyahlah dari hadapan-Ku,
hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke
dalam api yang kekal yang telah sedia untuk Iblis
dan malaikat-malaikatnya. 42 Sebab ketika Aku
lapar, kamu tidak memberi Aku makan; ketika
Aku haus, kamu tidak memberi Aku minum;
43 ketika Aku seorang asing, kamu tidak memberi
Aku tumpangan; ketika Aku telanjang, kamu tidak
memberi Aku pakaian; ketika Aku sakit dan dalam
penjara, kamu tidak melawat Aku. 44 Lalu mereka
pun akan menjawab Dia, katanya: Tuhan,
bilamanakah kami melihat Engkau lapar, atau
haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau
sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani
Engkau? 45 Maka Ia akan menjawab mereka: Aku
berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu
yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari
yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya
juga untuk Aku. 46 Dan mereka ini akan masuk ke
tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke
dalam hidup yang kekal."
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Pdt : Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah kita
yang mendengarkan, menghayati, dan menjadi
pelaku firman dalam hidup keseharian.
J
: (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
2.3. Khotbah :
“Digembalakan Dan Menggembalakan”
2.4. Saat Hening
Kebaktian I : PS Imanuel
Kebaktian II : PS Imanuel
Kebaktian III : G4 Voice
Kebaktian IV : Ens. Anak
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…
Tayangan Aksi Kasih
2.6. Doa Syafaat

(duduk)
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III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Saudara-saudara sikap bersyukur adalah suatu
kepatuhan bagi kita dihadapan Dia sumber segala
berkat. Marilah saat ini kita nyatakan syukur kita
lewat persembahan yang kita kumpulkan. FirmanNya menuliskan : “ mengucap syukurlah dalam
segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di
dalam Kristus Yesus bagi kamu.” (1 Tesalonika 5:18)
Nyanyian Syukur
TUHAN MEMANGGILMU
NKB.126 : 1, 2, 3
1. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah:
"Apa pun yang terbaik, ya b'rikanlah!"
Dan jangan 'kau kejar hormat semu,
muliakan saja Yesus, Tuhanmu.
Refrein :
Tiap karya diberkati-Nya,
namun yang terbaik diminta-Nya.
Walaupun tak besar talentamu,
b'ri yang terbaik kepada Tuhanmu.
2. Sanjungan dunia jauhkanlah
dan jangan 'kau dengar godaannya.
Layani Tuhanmu dalam jerih
dalam hidupmu yang t'lah 'kau beri.
Refrein.
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3. Hari terakhir pun makin dekat,
mantapkan langkahmu, jangan sesat.
Sungguhlah janji-Nya, takkan lenyap,
bahwa mahkota milikmu tetap.
Refrein.
3.2. Doa persembahan

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Lagu Pengutusan
'KU BERSERAH KEPADA ALLAHKU
NKB.128 : 1, 3, 4
1. 'Ku berserah kepada Allahku
di darat pun di laut menderu.
Tiap detik tak berhenti,
Bapa sorgawi t'rus menjagaku.
Refrein :
'Ku tahu benar 'ku dipegang erat,
di gunung tinggi dan samudera;
di taufan g'lap 'ku didekap.
Bapa sorgawi t'rus menjagaku
3. Kepada Tuhan aku berserah,
di gua singa, saat disesah.
Dalam erang atau senang,
Bapa sorgawi t'rus menjagaku.
Refrein.
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4. Meski berjalan di lembah gelap,
Gembala baik membimbingku tetap.
'Ku dihentar dan tak gentar,
Bapa sorgawi t'rus menjagaku.
Refrein.
4.2. Berkat
PF : Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
J
: Kami mengarahkan hati kami kepada
Tuhan.
PF : Jadilah saksi Kristus.
J
: Syukur kepada Allah.
PF : Terpujilah Tuhan.
J
: Kini dan selamanya.
PF : 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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