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I.
PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(duduk)
Pnt : Saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Dalam
hidup yang kita jalani ada banyak hal yang kita
hindari, termasuk didalamnya kealpaan dan
kejahatan yang kita lakukan. Disitulah kita perlu
datang kepada-Nya dalam doa dan permohonan :
“lepaskanlah kami dari pada yang jahat” marilah
dengan berdiri, kita memasuki ibadah ini dengan
kerinduan untuk menjumpai Tuhan.
J
: (menyanyikan KJ. 443 : 1, 2, Kau Sukacita)
1. Kau sukacita dalam derita, Yesus Kristus mulia.
Sudah Kaubawa kurnia sorga, Jurus'lamat dunia.
Kau melepaskan kami yang malang;
Pada-Mu saja kami percaya, tidak 'kan jatuh. Haleluya!
Dalam kasih-Mu kami berlindung.
Tiada kuasa yang memisahkan daripada-Mu. Haleluya!
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2. Bila Kau hadir, kami tak kuatir goda Iblis, kuasa maut.
Kau mengalahkan tiap ancaman;
Kau enyahkan kemelut.
Nama-Mu, Tuhan, kami Agungkan.
Di hadapan-Mu kami umat-Mu bersukaria. Haleluya!
Kar'na percaya kami pun jaya;
puji-pujian kami nyanyikan: Tuhan setia! Haleluya!
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-saudara yang dikasihi Kristus. Yesus
berkata : "Bukan orang sehat yang memerlukan
tabib, tetapi orang sakit; Aku datang bukan untuk
memanggil orang benar, melainkan orang berdosa."
(Markus 2 : 17)
Karena itu marilah kita datang kepada-Nya dengan
penuh kerendahan hati karena kita membutuhkan
Tuhan dalam hidup kita.
J : (menyanyikan KJ. 344 : 1, 2, Ingat Akan Nama Yesus)
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1. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih:
Nama itu menghiburmu k’mana saja kau pergi.
Refrein :
Indahlah nama-Nya, pengharapan dunia!
Indahlah nama-Nya, suka sorga yang baka!
2. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu.
Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu.
Refrein.
1.4. Pengakuan Dosa

PF
J

: (Menaikkan doa pengakuan Dosa
: (menyanyikan NKB. 13 : 1, 3, O Allahku
Jenguklah Diriku)

1.

O Allahku, jenguklah diriku,
Ujilah hati dan pikiranku.
Aku telah berdosa dan cemar,
sucikan dan jadikan ‘ku benar.

3.

Ya Tuhanku, hidupku t'rimalah,
kasih yang murni, o curahkanlah.
Taklukkanlah dendam dan nafsuku,
tinggallah 'Kau tetap di hatiku.

1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : Setelah kita mengaku dosa kita dihadapan Tuhan,
maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan :
“Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena
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kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh
Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.”
(Roma 5 : 5)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
: Syukur kepada Allah !
(menyanyikan KJ. 388 : 1, 2, S'lamat Di

Tangan Yesus)

1. S'lamat di tangan Yesus, aman pelukan-Nya;
dalam teduh kasih-Nya aku bahagia.
Lagu merdu malaikat olehku terdengar
dari neg'ri mulia: damai sejahtera.
Refrein :
S'lamat di tangan Yesus, aman pelukan-Nya;
dalam teduh kasih-Nya aku bahagia.
-----------------BERSALAM-SALAMAN----------------------

2. S'lamat di tangan Yesus, aku tent'ram penuh;
dosa pun dan cobaan jauh dari diriku.
Duka, cemas dan bimbang, kuasanya tak tetap;
goda dan air mata akan seg'ra lenyap.
Refrein.
II.
2.1.
2.2.
Pnt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan I :
: Bacaan pertama diambil dari Kitab Ulangan 18 : 15-20
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Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara
saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan
dibangkitkan bagimu oleh TUHAN, Allahmu; dialah
yang harus kamu dengarkan. 16 Tepat seperti yang
kamu minta dahulu kepada TUHAN, Allahmu, di
gunung Horeb, pada hari perkumpulan, dengan
berkata: Tidak mau aku mendengar lagi suara
TUHAN, Allahku, dan api yang besar ini tidak mau
aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati.
17 Lalu berkatalah TUHAN kepadaku: Apa yang
dikatakan mereka itu baik; 18 seorang nabi akan
Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara
mereka, seperti engkau ini; Aku akan menaruh
firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan
mengatakan kepada mereka segala yang
Kuperintahkan kepadanya. 19 Orang yang tidak
mendengarkan segala firman-Ku yang akan
diucapkan nabi itu demi nama-Ku, dari padanya
akan Kutuntut pertanggungjawaban. 20 Tetapi
seorang nabi, yang terlalu berani untuk
mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak
Kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang
berkata demi nama allah lain, nabi itu harus mati.
Demikianlah sabda Tuhan !
: Syukur kepada Allah !
15
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2.3. Antar Bacaan : Mazmur 111
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian
dinyanyikan bersama jemaat)
Haleluya, ‘ku mau bersyukur
dengan tulus hati pada Tuhanku.
Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaat-Mu.
2. Karya ajaib-Nya dijadikan peringatan
Sungguh pengasih dan penyayang Tuhan itu.
Dilimpahkannya rezeki bagi umat-Nya
Kar’na Dia ingat perjanjian kekal-Nya.
Refrein :
4. Dikirimkan-Nya kebebasan bagi umat
perjanjian-Nya tetap untuk selamanya.
Takut kepada Tuhan awal dari hikmat.
Berakal budilah yang melakukannya.
Refrein.
2.4. Bacaan II :
PL. : Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 8 : 1-13
1 Tentang daging persembahan berhala kita tahu: "kita

semua mempunyai pengetahuan." Pengetahuan yang
demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi
kasih membangun. 2 Jika ada seorang menyangka,
bahwa ia mempunyai sesuatu "pengetahuan", maka ia
belum juga mencapai pengetahuan, sebagaimana yang
harus dicapainya. 3 Tetapi orang yang mengasihi Allah,
ia dikenal oleh Allah. 4 Tentang hal makan daging
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persembahan berhala kita tahu: "tidak ada berhala di
dunia dan tidak ada Allah lain dari pada Allah yang
esa." 5 Sebab sungguhpun ada apa yang disebut
"allah", baik di sorga, maupun di bumi--dan memang
benar ada banyak "allah" dan banyak "tuhan" yang
6 namun bagi kita hanya ada satu Allah
demikian-saja, yaitu Bapa, yang dari pada-Nya berasal segala
sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu
Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang oleh-Nya segala
sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita
hidup. 7 Tetapi bukan semua orang yang mempunyai
pengetahuan itu. Ada orang, yang karena masih terus
terikat pada berhala-berhala, makan daging itu
sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena
hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu
dinodai olehnya. 8 "Makanan tidak membawa kita
lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa,
kalau tidak kita makan dan kita tidak untung apa-apa,
kalau kita makan." 9 Tetapi jagalah, supaya
kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi
mereka yang lemah. 10 Karena apabila orang melihat
engkau yang mempunyai "pengetahuan", sedang
duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang
yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan
daging persembahan berhala? 11 Dengan jalan
demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang
untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena
"pengetahuan" mu. 12 Jika engkau secara demikian
berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai
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hati nurani mereka yang lemah, engkau pada
hakekatnya berdosa terhadap Kristus. 13 Karena itu
apabila makanan menjadi batu sandungan bagi
saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau
makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu
sandungan bagi saudaraku.
Demikianlah sabda Tuhan !
: Syukur kepada Allah !

2.5. Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus
Kristus menurut Markus 1 : 21-28.
Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai,
Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan
mengajar. 22 Mereka takjub mendengar pengajaranNya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang
berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. 23 Pada waktu
itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang
kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak: 24 "Apa
urusan-Mu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret?
Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu
siapa Engkau: Yang Kudus dari Allah." 25 Tetapi Yesus
menghardiknya, kata-Nya: "Diam, keluarlah dari
padanya!" 26 Roh jahat itu menggoncang-goncang orang
itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar
dari padanya. 27 Mereka semua takjub, sehingga mereka
memperbincangkannya, katanya: "Apa ini? Suatu ajaran
baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahatpun
21
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diperintah-Nya dan mereka taat kepada-Nya." 28 Lalu
tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia ke segala
penjuru di seluruh Galilea.
Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah kita
yang mendengarkan, menghayati, dan menjadi
pelaku firman dalam hidup keseharian.
: (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya

2.6. Khotbah :
“Lepaskan Kami Daripada Yang Jahat”
2.7. Saat Hening
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

: PS. Biduan Sion
: PS. Efrata
: PSA Tunas Zaitun 2
TKK Saint John
: Ens. Gunsa

2.8. 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…
2.9. Doa Syafaat

(duduk)

III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Saudara-saudara, marilah kita menyatakan syukur kita
kepada Tuhan, firman Tuhan menuliskan : “Jadi, karena
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kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan,
marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada
Allah menurut cara yang berkenan kepada-Nya, dengan
hormat dan takut.” (Ibrani 12 : 28)
: (menyanyikan KJ. 365 B : 1, 5, 6, Tuhan, Ambil
Hidupku)

1. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu;
pun waktuku pakailah memuji-Mu s'lamanya,
memujiMu s'lamanya.
5. Kehendak-Mu sajalah dalam aku terjelma;
jadikanlah hatiku takhta kebesaran-Mu.
6. Limpah-ruah kasihku kuserahkan pada-Mu:
diriku seutuhnya milik-Mu selamanya.
3.2. Doa persembahan

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Lagu Pengutusan

J

: (menyanyikan KJ. 436 : 1, 2, Lawanlah Godaan)

1. Lawanlah godaan, s'lalu bertekun;
tiap kemenangan kau tambah teguh;
nafsu kejahatan harus kautentang;
harap akan Yesus: pasti kau menang.
Refrein :
Mintalah pada Tuhan, agar kau dikuatkan;
Ia b'ri pertolongan: pastilah kau menang.
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2. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah;
tindakanmu tulus tiada bercela:
junjung kebenaran, hidup dalam t'rang,
harap akan Yesus: pasti kau menang.
Refrein.
4.2.
PF
J
PF
J
PF
J
PF

J

Berkat
: Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
: Jadilah saksi Kristus.
: Syukur kepada Allah.
: Terpujilah Tuhan.
: Kini dan selamanya.
: Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah
berkat Tuhan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi
engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahNya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan
menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan
memberi engkau damai sejahtera. Amin.
: (menyanyikan)
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya.
Amin, amin, amin.

(Jemaat tetap berdiri sampai prosesi keluar Pelayan
Firman)
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