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I.
PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(duduk)
Pnt : saudara-saudara
Jemaat
kekasih
Tuhan,
saya
mengundang saudara-saudara berdiri. Kita masuki saat
perjumpaan dengan Tuhan. Firman Tuhan menuliskan
bagi kita demikian: “Marilah mendekat, hai bangsa-bangsa,
dengarlah, dan perhatikanlah, hai suku-suku bangsa!
Baiklah bumi serta segala isinya mendengar, dunia dan
segala yang terpancar dari padanya.” (Yesaya 34:1)
KAMI PUJI DENGAN RIANG
KJ 3 : 1, 2
1. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar;
Bagai bunga t'rima siang, hati kami pun mekar.
Kabut dosa dan derita, kebimbangan t'lah lenyap.
Sumber suka yang abadi, b'ri sinar-Mu menyerap.
2. Kau memb'ri, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu,
Sumber air hidup ria, Lautan kasih dan restu.
Yang mau hidup, dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu,
agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu.
2

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, tema kita hari ini adalah “Berbuah
dalam relasi dengan Allah”. Terkait dengan tema
tersebut Paulus pernah memanjatkan doa bagi jemaat
Filipi demikian: “...,semoga kasihmu makin melimpah
dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala
macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa
yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat
menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran
yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan
dan memuji Allah.” (Filipi 1:9-11)
YA ALLAH KASIHMU BESAR
PKJ. 212 (2 kali)
Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala,
tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya.
Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala.
Hidup kekal Engkau beri dan aku hidup berseri!
Refrein :
Dalam doa aku bersyukur, atas limpah kasih-Mu.
Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia.
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1.4. Pengakuan Dosa
PF : (Menaikkan doa pengakuan Dosa)
TUHANKU BILA HATI KAWANKU
KJ 467:1, 2

1. Tuhanku, bila hati kawanku

terluka oleh tingkah ujarku,
dan kehendakku jadi panduku, ampunilah.

2. Jikalau tuturku tak semena

dan aku tolak orang berkesah,
pikiran dan tuturku bercela, ampunilah.

1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : untuk kejujuran diri kita mengaku dan keberanian kita
menghampiri Dia, maka firman menyapa kita
demikian: “Berbahagialah orang yang diampuni
pelanggaran-pelanggarannya, dan yang ditutupi dosadosanya; berbahagialah manusia yang kesalahannya
tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya." (Roma 4:7-8)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jem. : Syukur kepada Allah !
MAKIN SERUPA YESUS TUHANKU
NKB. 138 : 1, 3
1. Makin serupa Yesus, Tuhanku,
inilah sungguh kerinduanku;
Makin bersabar, lembut dan merendah,
makin setia dan rajin bekerja.

4

Refrein:
Ya Tuhanku, ‘ku b’rikan pada-Mu
hidup penuh dan hatiku seg’nap.
Hapuskanlah semua dosaku,
jadikanlah ‘ku milik-Mu tetap.
-----------------BERSALAM-SALAMAN---------------------3. Makin serupa Yesus, Tuhanku, ini selalu cita-citaku:
Makin bertambah di dalam kasihku,
makin bersungguh menyangkal diriku.
Refrein.
II.
2.1.
2.2.
Pnt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan I :
: Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 8 : 26-40
Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada
Filipus, katanya: "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah
selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke
Gaza." Jalan itu jalan yang sunyi. 27 Lalu berangkatlah
Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida,
pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu
negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah.
28 Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan
duduk dalam keretanya sambil membaca kitab nabi
Yesaya. 29 Lalu kata Roh kepada Filipus: "Pergilah ke situ
dan dekatilah kereta itu!" 30 Filipus segera ke situ dan
mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab nabi
Yesaya. Kata Filipus: "Mengertikah tuan apa yang tuan
baca itu?" 31 Jawabnya: "Bagaimanakah aku dapat
26
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mengerti, kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia
meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. 32 Nas
yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut: Seperti
seekor domba Ia dibawa ke pembantaian; dan seperti
anak domba yang kelu di depan orang yang menggunting
bulunya, demikianlah Ia tidak membuka mulut-Nya.
33 Dalam kehinaan-Nya berlangsunglah hukuman-Nya;
siapakah yang akan menceriterakan asal-usul-Nya? Sebab
nyawa-Nya diambil dari bumi. 34 Maka kata sida-sida itu
kepada Filipus: "Aku bertanya kepadamu, tentang
siapakah nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri
atau tentang orang lain?" 35 Maka mulailah Filipus
berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil
Yesus kepadanya. 36 Mereka melanjutkan perjalanan
mereka, dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata
sida-sida itu: "Lihat, di situ ada air; apakah halangannya,
jika aku dibaptis?" 37 (Sahut Filipus: "Jika tuan percaya
dengan segenap hati, boleh." Jawabnya: "Aku percaya,
bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah.") 38 Lalu orang
Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan
keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sidasida itu, dan Filipus membaptis dia. 39 Dan setelah mereka
keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan
sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan
perjalanannya dengan sukacita. 40 Tetapi ternyata Filipus
ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan
memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di
Kaisarea.
Demikianlah sabda Tuhan !
Jem. : Syukur kepada Allah !
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2.3. Antar Bacaan : Mazmur 22 : 25-31
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian dinyanyikan
bersama jemaat)
Kar’na Tuhanlah yang punya kerajaan,
yang memerintah bangsa-bangsa.
Kar’na Tuhanlah yang punya kerajaan,
yang memerintah bangsa –bangsa.
1. Aku ‘kan masyurkan nama-Mu,
memuji Engkau didalam jemaah-Mu.
Hai semua anak cucu Yakub, muliakanlah Dia,
Tuhan Allahmu, dan gentarlah terhadap Tuhan,
hai yang takut akan Tuhan.
5. Dan semua anak-anak cucu
‘kan beribadah kepada Tuhan;
akan mengisahkan tentang Tuhan
kepada angkatan yang akan datang.
‘kan b’ritakan keadilan Tuhan pada bangsa yang ‘kan lahir.
2.4. Bacaan II :
PL. : Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 4 : 7-21.
Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling
mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah; dan setiap
orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal
Allah. 8 Barangsiapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal
Allah, sebab Allah adalah kasih. 9 Dalam hal inilah kasih
Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa
Allah telah mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dalam
dunia, supaya kita hidup oleh-Nya. 10 Inilah kasih itu:
Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang
7
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telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anak-Nya
sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 11 Saudarasaudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian
mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling
mengasihi. 12 Tidak ada seorangpun yang pernah
melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di
dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita.
13 Demikianlah kita ketahui, bahwa kita tetap berada di
dalam Allah dan Dia di dalam kita: Ia telah
mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya.
14 Dan kami telah melihat dan bersaksi, bahwa Bapa
telah mengutus Anak-Nya menjadi Juruselamat dunia.
15 Barangsiapa mengaku, bahwa Yesus adalah Anak
Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam
Allah. 16 Kita telah mengenal dan telah percaya akan
kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan
barangsiapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada
di dalam Allah dan Allah di dalam dia. 17 Dalam hal inilah
kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita
mempunyai
keberanian
percaya
pada
hari
penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di
dalam dunia ini. 18 Di dalam kasih tidak ada ketakutan:
kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan; sebab
ketakutan mengandung hukuman dan barangsiapa
takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 19 Kita
mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita.
20 Jikalau seorang berkata: "Aku mengasihi Allah," dan ia
membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena
barangsiapa tidak mengasihi saudaranya yang
dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah, yang tidak
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dilihatnya. 21 Dan perintah ini kita terima dari Dia:
Barangsiapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi
saudaranya.
Demikianlah sabda Tuhan !
Jem. : Syukur kepada Allah !
2.5. Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus
Kristus menurut Yohanes 15 : 1-8.
"Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah
pengusahanya. 2 Setiap ranting pada-Ku yang tidak
berbuah, dipotong-Nya dan setiap ranting yang berbuah,
dibersihkan-Nya, supaya ia lebih banyak berbuah. 3 Kamu
memang sudah bersih karena firman yang telah Kukatakan
kepadamu. 4 Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam
kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari
dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur,
demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak
tinggal di dalam Aku. 5 Akulah pokok anggur dan kamulah
ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan
Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku
kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 6 Barangsiapa tidak
tinggal di dalam Aku, ia dibuang ke luar seperti ranting dan
menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan
dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. 7 Jikalau kamu
tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu,
mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan
menerimanya. 8 Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan,
yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian
kamu adalah murid-murid-Ku."
1
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Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah kita yang
mendengarkan, menghayati, dan menjadi pelaku firman
dalam hidup keseharian.
Jem. : (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
2.6. Khotbah :
“Berbuah Dalam Relasi Dengan Allah dan Sesama”
2.7. Saat Hening
Kebaktian I&II
Kebaktian III
Kebaktian IV

: Bpk. Henry, Bpk. Surjadi &
Bpk Tan Tjoan Ho
: PS PDP
: PS Adoramus

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 : Marilah kita bawa akta syukur kita kepada Tuhan,
dengarkanlah FirmanNya bagi kita 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.” (2 Korintus 9:10-11)
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SUDAHKAH YANG TERBAIK
NKB. 199 : 1, 2, 3
1. Sudahkah yang terbaik kuberikan,
Kepada Yesus, Tuhanku?
Besar pengurbanan-Nya di Kalvari!
Diharap-Nya terbaik dariku.
Refrein:
Berapa yang terhilang t’lah kucari
dan kulepaskan yang terbelenggu?
Sudahkah yang terbaik ku berikan
kepada Yesus, Tuhanku?
2. Begitu banyak waktu yang terluang,
sedikit kub’ri bagi-Nya
Sebab kurang kasihku pada Yesus;
Mungkinkah hancur pula hati-Nya?
Refrein.
3. Telah kuperhatikankah sesama, atau kubiarkan tegar?
‘Ku patut menghantarnya pada Kristus
dan kasih Tuhan harus kusebar.
Refrein.
3.2. Doa persembahan

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Lagu Pengutusan
DI DUNIA YANG PENUH CEMAR
NKB.204 : 1, 2, 4
1. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu
hiduplah saleh dan benar; nyatakan Yesus dalammu.
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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.
4. Hiduplah kini bagi-Nya, berjiwa tetap teguh;
bimbinglah orang tercela melihat Yesus dalammu.
Refrein.
4.2.
PF
Jem.
PF
Jem.
PF
Jem.

Pengutusan
: Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
: Jadilah saksi Kristus.
: Syukur kepada Allah.
: Terpujilah Tuhan.
: Kini dan selamanya.

4.3. Berkat
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.
Jem. : (menyanyikan) Haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.
(Jemaat tetap berdiri sampai prosesi keluar Pelayan Firman)
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