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I.
PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(berdiri)
Pnt : Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan
segenap hatiku,
Jmt : aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu
yang ajaib;
Pnt : kepada kasih setia-Mu aku percaya
Jmt : hatiku bersorak-sorai karena penyelamatan-Mu
Pnt+Jmt
: Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia
telah berbuat baik kepadaku.
KAMI PUJI DENGAN RIANG
KJ 3 : 1, 2, 4
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.
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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.
4. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap,
menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap.
Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang,
ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang.
1.2. Votum & Salam
PF : Pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa
Pencipta langit dan bumi, yang kasih setia-Nya kekal
untuk selama-lamanya
Jmt : (menyanyikan) Amin, amin, amin.
PF : Salam Sejahtera bagi saudara-saudara yang
datang di dalam nama Tuhan.
Jmt : Salam sejahtera bagi saudara juga.
1.3. Kata Pembuka
(duduk)
Mazmur 34:15-19
PF : jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah
perdamaian dan berusahalah mendapatkannya!
Jmt : Mata TUHAN tertuju kepada orang-orang
benar, dan telinga-Nya kepada teriak
mereka minta tolong;
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PF

: wajah TUHAN menentang orang-orang yang
berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan
kepada mereka dari muka bumi.
Jmt : Apabila orang-orang benar itu berseru-seru,
maka TUHAN mendengar, dan melepaskan
mereka dari segala kesesakannya.
PF+Jmt
: TUHAN itu dekat kepada orang-orang yang
patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang
yang remuk jiwanya.
HARAP AKAN TUHAN
KJ. 445 : 1, 2, 3
1. Harap akan Tuhan, hai jiwaku! Dia perlindungan
dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah,
kar'na habis malam pagi merekah. Dalam derita
dan kemelut Tuhan yang setia, Penolongmu!
2. Harap akan Tuhan, hai jiwaku! Dia perlindungan
dalam susahmu. Walau sendu, hatimu remuk,
Tuhan mengatasi tiap kemelut. Ya Tuhan, tolong
'ku yang lemah: setia-Mu kokoh selamanya!
3. Harap akan Tuhan, hai jiwaku! Dia perlindungan
dalam susahmu. Jalan sedih nanti berhenti;
Yesus memberikan hidup abadi. Habis derita di dunia,
purna sukacita. Haleluya!
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1.4. Pengakuan Dosa
PF : (Menaikkan doa pengakuan Dosa)
YA YESUS, TOLONGLAH
KJ. 28 : 1, 2, 5, 6
1. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku
dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu.
2. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku,
lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu.
5. Ya Yesus, lihatlah serangan seteru,
lumpuhkanlah senjatanya dengan kuasa-Mu.
6. Ya Yesus Penebus, berilah akhirnya
Kesukaan-Mu yang kudus di negeri baka.
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : “Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah
ciptaan baru: yang lama sudah berlalu,
sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan
semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan
Kristus telah mendamaikan kita dengan diri-Nya
dan yang telah mempercayakan pelayanan
pendamaian itu” (2 Korintus 5:17-18a)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jmt : Syukur kepada Allah !
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(Sambil menyanyikan, ”Salam Damai”, Jemaat
saling bersalaman)
Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu
Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu
Berikan salam damai,Kar'na kasih karunia,
serta pengampunan-Nya diberi.
Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain
Itu kehendak Tuhan bagimu
Itu kehendak Tuhan bagimu
Itu kehendak Tu…han … ba…gi…mu
PF

: “Beginilah firman TUHAN, Penebusmu, Yang
Mahakudus, Allah Israel: "Akulah TUHAN,
Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa
yang memberi faedah, yang menuntun engkau di
jalan yang harus kautempuh (Yesaya 48:17)
FIRMAN-MU KUPEGANG SELALU
PKJ 255

Firman-Mu kupegang selalu,
saat duka saat senang.
Jalan hidup yang akan datang
tangan Tuhan yang memegang.
Pencobaan menghimpit aku
dan menjadi keluhanku,
firman-Mu kupegang selalu,
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sayap-Mu tempat berteduh.
Firman-Mu, Tuhan, kupegang s'lalu.
Hilanglah keraguanku!
Bila hatiku rasa susah, pada-Mu aku berserah,
firman-Mu kupegang selalu, maka amanlah jiwaku.
II.
2.1.
2.2.
Pnt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan I :
: Bacaan pertama diambil dari Kejadian 3 : 8-15
8 Ketika mereka mendengar bunyi langkah TUHAN

Allah, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada
waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan
isterinya itu terhadap TUHAN Allah di antara
pohon-pohonan dalam taman. 9 Tetapi TUHAN
Allah memanggil manusia itu dan berfirman
kepadanya: "Di manakah engkau?" 10 Ia menjawab:
"Ketika aku mendengar, bahwa Engkau ada dalam
taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang;
sebab itu aku bersembunyi." 11 Firman-Nya:
"Siapakah yang memberitahukan kepadamu,
bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan
dari buah pohon, yang Kularang engkau makan
itu?" 12 Manusia itu menjawab: "Perempuan yang
Kautempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari
buah pohon itu kepadaku, maka kumakan."
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Kemudian berfirmanlah TUHAN Allah kepada
perempuan itu: "Apakah yang telah kauperbuat
ini?" Jawab perempuan itu: "Ular itu yang
memperdayakan aku, maka kumakan." 14 Lalu
berfirmanlah TUHAN Allah kepada ular itu:
"Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah
engkau di antara segala ternak dan di antara segala
binatang hutan; dengan perutmulah engkau akan
menjalar dan debu tanahlah akan kaumakan
seumur hidupmu. 15 Aku akan mengadakan
permusuhan antara engkau dan perempuan ini,
antara
keturunanmu
dan
keturunannya;
keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan
engkau akan meremukkan tumitnya."
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Demikianlah sabda Tuhan !
Jmt : Syukur kepada Allah !
2.3. Antar Bacaan : Mazmur 130
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian
dinyanyikan bersama jemaat)
Dari jurang yang dalam,
berseru ‘ku pada-Mu, ya Tuhan!
Berseru ‘ku pada-Mu, dari jurang yang dalam.

8

1. Ya, Tuhan dengarkanlah suaraku!
Biarlah telinga-Mu b’ri perhatian
kepada suara permohonanku.
O, dengarkanlah suaraku, ya Tuhan!
Refrein.
3. Jiwaku menantikan Tuhan.
dan aku pun mengharapkan firman-Nya
lebih daripada pengawal
yang mengharapkan datangnya pagi.
Refrein.
4. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel,
sebab pada-Nya ada kasih setia.
Banyak Dia lakukan pembebasan.
Dia yang ‘kan bebaskan kita dari dosa.
Refrein.
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2.4. Bacaan II :
Pnt. : Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus 4 : 13-5:1.
Namun karena kami memiliki roh iman
yang sama, seperti ada tertulis: "Aku percaya,
sebab itu aku berkata-kata", maka kami juga
percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata.
14 Karena kami tahu, bahwa Ia, yang telah
membangkitkan
Tuhan
Yesus,
akan
membangkitkan kami juga bersama-sama
dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan
kami bersama-sama dengan kamu kepada
diri-Nya. 15 Sebab semuanya itu terjadi oleh
karena kamu, supaya kasih karunia, yang
semakin besar berhubung dengan semakin
banyaknya orang yang menjadi percaya,
menyebabkan semakin melimpahnya ucapan
syukur bagi kemuliaan Allah. 16 Sebab itu
kami tidak tawar hati, tetapi meskipun
manusia lahiriah kami semakin merosot,
namun manusia batiniah kami dibaharui dari
sehari ke sehari. 17 Sebab penderitaan ringan
yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami
kemuliaan kekal yang melebihi segalagalanya, jauh lebih besar dari pada
penderitaan kami. 18 Sebab kami tidak
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memperhatikan yang kelihatan, melainkan
yang tak kelihatan, karena yang kelihatan
adalah sementara, sedangkan yang tak
kelihatan adalah kekal.
Karena kami tahu, bahwa jika kemah tempat
kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah
telah menyediakan suatu tempat kediaman di
sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang
kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia.
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Demikianlah sabda Tuhan !
Jmt : Syukur kepada Allah !
2.5. Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan
Yesus Kristus menurut Markus 3 : 20-35.
Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah.
Maka datanglah orang banyak berkerumun
pula, sehingga makanpun mereka tidak
dapat. 21 Waktu kaum keluarga-Nya
mendengar hal itu, mereka datang hendak
mengambil Dia, sebab kata mereka Ia tidak
waras lagi. 22 Dan ahli-ahli Taurat yang
20
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datang dari Yerusalem berkata: "Ia
kerasukan
Beelzebul,"
dan:
"Dengan
penghulu setan Ia mengusir setan." 23 Yesus
memanggil mereka, lalu berkata kepada
mereka dalam perumpamaan: "Bagaimana
Iblis dapat mengusir Iblis? 24 Kalau suatu
kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak
dapat bertahan, 25 dan jika suatu rumah
tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu
tidak dapat bertahan. 26 Demikianlah juga
kalau Iblis berontak melawan dirinya sendiri
dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat
bertahan,
melainkan
sudahlah
tiba
kesudahannya. 27 Tetapi tidak seorangpun
dapat memasuki rumah seorang yang kuat
untuk merampas harta bendanya apabila
tidak diikatnya dahulu orang kuat itu.
Sesudah itu barulah dapat ia merampok
rumah itu. 28 Aku berkata kepadamu:
Sesungguhnya semua dosa dan hujat anakanak manusia akan diampuni, ya, semua
hujat yang mereka ucapkan. 29 Tetapi
apabila seorang menghujat Roh Kudus,
ia tidak mendapat ampun selama-lamanya,
melainkan bersalah karena berbuat dosa
kekal." 30 Ia berkata demikian karena mereka
katakan bahwa Ia kerasukan roh jahat.
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Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus.
Sementara mereka berdiri di luar, mereka
menyuruh orang memanggil Dia. 32 Ada orang
banyak duduk mengelilingi Dia, mereka berkata
kepada-Nya: "Lihat, ibu dan saudara-saudara-Mu
ada di luar, dan berusaha menemui Engkau."
33 Jawab Yesus kepada mereka: "Siapa ibu-Ku dan
siapa saudara-saudara-Ku?" 34 Ia melihat kepada
orang-orang yang duduk di sekeliling-Nya itu dan
berkata: "Ini ibu-Ku dan saudara-saudara-Ku!
35 Barangsiapa melakukan kehendak Allah, dialah
saudara-Ku
laki-laki,
dialah
saudara-Ku
perempuan, dialah ibu-Ku.".
31

Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah kita
yang mendengarkan, menghayati, dan menjadi
pelaku firman dalam hidup keseharian.
Jmt : (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
2.6. Khotbah :

“Bila di tolak dan Dilukai”

2.7. Saat Hening
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

: PS Kidung Agung
: PS Efrata
: Michael / Angie
: PSA Tunas Zaitun 1
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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)
(Doa diakhiri dengan menyanyikan Doa Bapa Kami)
III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita
menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan
mengingat firman-Nya : “Aku hendak bersyukur
kepada TUHAN karena keadilan-Nya, dan
bermazmur
bagi
nama TUHAN,
Yang
Mahatinggi.” (Mazmur 7:18)
MARI BERSYUKUR SEMUA
KJ. 291 : 1, 2, 3, 4, 5
1. Mari bersyukur semua
atas kebajikan Tuhan!
Refrein :
Kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya.
2. Langit bumi ciptaan-Nya
mencerminkan kuasa-Nya.
Refrein.
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3. Umat-Nya dibebaskan-Nya
untuk hidup bersejaht'ra.
Refrein.
4. Dia yang mengingat kita
dalam susah dan derita.
Refrein.
5. Mari bersyukur semua
atas kebajikan Tuhan.
Refrein.
3.2. Doa persembahan

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Lagu Pengutusan
'KU UTUS 'KAU
NKB.210 : 1, 4
1. 'Ku-utus 'kau mengabdi tanpa pamrih,
berkarya t'rus dengan hati teguh,
meski dihina dan menanggung duka;
'Ku-utus 'kau mengabdi bagiKu.
4. 'Ku-utus 'kau, tinggalkan ambisimu,
padamkanlah segala nafsumu,
namun berkaryalah dengan sesama.
'Ku-utus 'kau bersatulah teguh.
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4.2.
PF
Jmt
PF
Jmt
PF
Jmt

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