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I.
PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(duduk)
Pnt : Saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Dalam kasih-Nya
Tuhan mengumpulkan kita menjadi sebuah komunitas
keluarga Allah. Dan anugerah-Nya saat ini kita diundang
untuk menikmati persekutuan dengan-Nya. Sambil
berdiri kita sambut kehadiran-Nya dalam ibadah kita.
SUNGGUH LEMBUT TUHAN YESUS MEMANGGIL
KJ. 353 : 1, 2
1. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil,
Memanggil aku dan kau.
Lihatlah Dia prihatin menunggu, Menunggu aku dan kau
Refrein :
“Hai mari datanglah, kau yang lelah, Mari datanglah”
Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil,
“Kau yang sesat marilah”
2. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak, mengajak aku dan kau;
Janganlah enggan menerima kasih-Nya
terhadap aku dan kau.
Refrein.
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1.2. Votum & Salam
PF : Pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa
Pencipta langit dan bumi, yang kasih setia-Nya kekal
untuk selama-lamanya
Jem. : (menyanyikan) Amin, amin, amin.
PF : Salam Sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di
dalam nama Tuhan.
Jem. : Salam sejahtera bagi saudara juga.
1.3. Kata Pembuka
(duduk)
PF : Saudara-saudara yang dikasih Kristus. Sebagai
persekutuan yang dijadikan Tuhan menuliskan bagi
kita demikian : “Tetapi aku menasihatkan kamu,
saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus,
supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di
antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat
bersatu dan sehati sepikir.” (1 Korintus 1 : 10)
SERIKAT PERSAUDARAAN
KJ. 249:1, 2, 3
1. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh!
Sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu.
Bersama-sama majulah, dikuatkan iman,
berdamai, bersejahtera, dengan pengasihan.
2. Serikatmu tetap teguh diatas Alasan,
yaitu satu Tuhanmu, dan satulah iman,
dan satu juga baptisan dan Bapa satulah,
yang olehmu sekalian dipuji, disembah.
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3. Dan masing-masing kamu pun dib'ri anugerah,
supaya kamu bertekun dan rajin bekerja.
Hendaklah hatimu rendah, tahu: Tuhan berpesan
Jemaat menurut firmanNya berkasih-kasihan.
1.4. Pengakuan Dosa
PF : (Menaikkan doa pengakuan Dosa)
KJ. 169:1,2,3
“Memandang Salib Rajaku”
1. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia,
kurasa hancur congkakku dan harta hilang harganya.
2. Tak boleh aku bermegah, selain di dalam kasih-Mu,
kubuang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus.
3. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukaMu;
mahkota duri yang pedih menjadi keagunganMu.
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh
mengakui dosa dan salahnya dihadapan Tuhan, maka
firman-Nya menuliskan : “Tetapi oleh Dia kamu berada
dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi
hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan
dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis:
"Barangsiapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah
di dalam Tuhan."” (1 Korintus 1 : 30-31)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jem. : Syukur kepada Allah !
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KUDAKI JALAN MULIA
KJ. 400 : 1, 2, 3
1. Kudaki jalan mulia; tetap doaku inilah:
"Ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan, mantapkan
langkahku!"
Refrein :
Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadaMu;
Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan
langkahku!
2. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap;
rinduanku, tujuanku: tempat yang tinggi dan teguh.
Refrein.
-----------------BERSALAM-SALAMAN---------------------3. 'Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar;
umatku kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh.
Refrein.
II.
2.1.
2.2.
Pnt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan I :
: Bacaan pertama diambil dari Kitab Kisah Para Rasul 4 : 32-35
Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu,
mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorangpun yang
berkata, bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah
miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah
kepunyaan mereka bersama. 33 Dan dengan kuasa
yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang
32
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kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka semua hidup
dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. 34 Sebab
tidak ada seorangpun yang berkekurangan di antara
mereka; karena semua orang yang mempunyai tanah
atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil
penjualan itu mereka bawa 35 dan mereka letakkan di
depan kaki rasul-rasul; lalu dibagi-bagikan kepada
setiap orang sesuai dengan keperluannya.
Demikianlah sabda Tuhan !
Jem. : Syukur kepada Allah !
2.3. Antar Bacaan : Mazmur 133
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian dinyanyikan
bersama jemaat)
Sungguh alangkah baiknya,
Sungguh alangkah indahnya,
Bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun.
1. Seperti minyak yang baik diatas kepala
meleleh ke janggut,
dan yang meleleh turun ke janggut Harun,
dan keleher jubahnya.
Refrein.
2. Seperti embun yang turun dari gunung Hermon
keatas gunung-gunung Sion.
Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat,
kehidupan selamanya!
Refrein.
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2.4. Bacaan II :
Pnt. : Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 1 : 1 - 2 : 2 .
Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami
dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang
telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan
tangan kami tentang Firman hidup--itulah yang kami
tuliskan kepada kamu. 2 Hidup itu telah dinyatakan,
dan kami telah melihatnya dan sekarang kami
bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang
hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan
yang telah dinyatakan kepada kami. 3 Apa yang telah
kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami
beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun
beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan
kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan
Anak-Nya, Yesus Kristus. 4 Dan semuanya ini kami
tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi
sempurna. 5 Dan inilah berita, yang telah kami dengar
dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu:
Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak
ada kegelapan. 6 Jika kita katakan, bahwa kita beroleh
persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam
kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan
kebenaran. 7 Tetapi jika kita hidup di dalam terang
sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita
beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan
darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita dari pada
segala dosa. 8 Jika kita berkata, bahwa kita tidak
berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan
kebenaran tidak ada di dalam kita. 9 Jika kita mengaku
1
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dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia
akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan
kita dari segala kejahatan. 10 Jika kita berkata, bahwa
kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia
menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam
kita.
1 Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu,
supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang
berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara
pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil. 2 Dan Ia
adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan
untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh
dunia.
Pnt. : Demikianlah sabda Tuhan !
Jem. : Syukur kepada Allah !
2.5. Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus
Kristus menurut Yohanes 20 : 19-31.
Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu
berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan
pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada
orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan
berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata: "Damai
sejahtera bagi kamu!" 20 Dan sesudah berkata demikian, Ia
menunjukkan tangan-Nya dan lambung-Nya kepada
mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka
melihat Tuhan. 21 Maka kata Yesus sekali lagi: "Damai
sejahtera bagi kamu! Sama seperti Bapa mengutus Aku,
demikian juga sekarang Aku mengutus kamu." 22 Dan
19
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sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan
berkata: "Terimalah Roh Kudus. 23 Jikalau kamu
mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau
kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap
ada." 24 Tetapi Tomas, seorang dari kedua belas murid itu,
yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka,
ketika Yesus datang ke situ. 25 Maka kata murid-murid
yang lain itu kepadanya: "Kami telah melihat Tuhan!"
Tetapi Tomas berkata kepada mereka: "Sebelum aku
melihat bekas paku pada tangan-Nya dan sebelum aku
mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan
mencucukkan tanganku ke dalam lambung-Nya, sekalikali aku tidak akan percaya." 26 Delapan hari kemudian
murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan
Tomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintupintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengahtengah mereka dan berkata: "Damai sejahtera bagi kamu!"
27 Kemudian Ia berkata kepada Tomas: "Taruhlah jarimu
di sini dan lihatlah tangan-Ku, ulurkanlah tanganmu dan
cucukkan ke dalam lambung-Ku dan jangan engkau tidak
percaya lagi, melainkan percayalah." 28 Tomas menjawab
Dia: "Ya Tuhanku dan Allahku!" 29 Kata Yesus kepadanya:
"Karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun
percaya." 30 Memang masih banyak tanda lain yang dibuat
Yesus di depan mata murid-murid-Nya, yang tidak
tercatat dalam kitab ini, 31 tetapi semua yang tercantum di
sini telah dicatat, supaya kamu percaya, bahwa Yesuslah
Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu
memperoleh hidup dalam nama-Nya.
9

Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah kita yang
mendengarkan, menghayati, dan menjadi pelaku
firman dalam hidup keseharian.
Jem. : (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
2.6. Khotbah :
“Komunitas Yang Dipulihkan dan Diutus”
2.7. Saat Hening
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

: Kolintang 1
: PS Imanuel
: PS Kidung Agung
: PS Efrata

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, terlalu banyak berkat dan rahmat
Tuhan kita terima, tak berkesudahan kebaikan-Nya
kita nikmati. Oleh karena itu marilah kita nyatakan
syukur kita lewat persembahan yang kita bawa.
Firman-Nya menuliskan : “Ucaplah syukur senantiasa
atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus
Kristus kepada Allah dan Bapa kita” (Efesus 5 : 20)
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TUHAN, BETAPA BANYAKNYA
KJ. 393:1, 2, 3
1. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kauberi,
teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi.
Refrein:
T’rima kasih, ya Tuhanku atas keselamatanku!
Padaku telah Kauberi hidup bahagia abadi.
2. Sanak saudara dan teman Kaub’ri kepadaku;
berkat terindah ialah: ‘ku jadi anak-Mu.
Refrein.
3. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya:
hendak kupuji nama-Mu tetap selamanya.
Refrein.
3.2. Doa persembahan

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Lagu Pengutusan
KJ 370:1, 2
“Ku Mau Berjalan Dengan Juruselamatku”
1.

'Ku mau berjalan dengan Jurus'lamatku
di lembah berbunga dan berair sejuk.
Ya, ke mana juga aku mau mengikut-Nya.
sampai aku tiba di neg'ri baka.
Refrein :
Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus;
'ku tetap mendengar dan mengikut-Nya.
Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus;
ya, ke mana juga 'ku mengikut-Nya!
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2.

'Ku mau berjalan dengan Jurus'lamatku
di lembah gelap, di badai yang menderu.
Aku takkan takut di bahaya apa pun,
bila 'ku dibimbing tangan Tuhanku!
Refrein.

4.2.
PF
Jem.
PF
Jem.
PF
Jem.
PF

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 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.

(Jemaat tetap berdiri sampai prosesi keluar Pelayan
Firman)
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