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I.
PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(berdiri)
Pnt : Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan
memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena
setia-Mu; sebab Kau-buat nama-Mu dan janji-Mu
melebihi segala sesuatu. ( Maz. 138:2)
Jmt : (jemaat menyanyikan PKJ 3 dan Perarakan pembawa
Alkitab memasuki ruang kebaktian)
AJAIB NAMA-NYA
PKJ 3
Ajaib nama-Nya, ajaib nama-Nya,
ajaib nama-Nya, Yesus Tuhan!
Raja mahabesar, Penguasa semesta,
ajaib nama-Nya, Yesus Tuhan!
Gembala agung dan Juruselamat,
Allah Mahakuasa, Sembahlah Dia,
kasihi Dia, ajaib nama-Nya, Yesus Tuhan!
1.2. Votum & Salam
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang
menjadikan langit dan bumi, yang memelihara ciptaanNya untuk selama-lamanya.
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Jmt : (menyanyikan) Amin, amin, amin.
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Saudara sekalian.
Jmt : Dan menyertai saudara juga.
1.3. Sapa Pembuka
(duduk)
PF : “Berbahagialah orang, yang menaruh kepercayaannya
pada TUHAN, yang tidak berpaling kepada orang-orang
yang angkuh,….Biarlah bergembira dan bersukacita
karena Engkau semua orang yang mencari Engkau;
biarlah mereka yang mencintai keselamatan dari padaMu tetap berkata: "TUHAN itu besar!"” ( Maz 40:5a,17)
TUHANKU BERJANJI
PKJ.140 : 1, 2
1. Tuhanku berjanji dengan firman-Nya; segala diatasi-Nya.
Yang paling tak mungkin dimungkinkan-Nya,
bagi yang beriman pada-Nya.
Refrein:
Tiada yang mustahil, asal kuat beriman.
Tiada yang mustahil bila firman kau pegang.
Firman Tuhanmu dengarkanlah:
Tiada yang mustahil bagi-Nya!
Percayalah kepada-Nya peganglah firman-Nya;
segala hal, segala hal menjadi mungkin beserta Tuhan.
2. Meski kau digoncang gelombang cemas,
Firman-Nya tetap jangkarmu,
dan biar manusia lemah dan fana,
firman Tuhan pegangan teguh.
Refrein.
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1.4. Pengakuan Dosa
PF : (memimpin pengakuan dosa)
T’RIMA KASIH YA TUHANKU
PKJ 148 : 2, 3
2. T'rima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku,
agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu,
yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu.
3. ‘Kan kupakai waktu itu melakukan tanggung jawabku
dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu,
kar'na itu makna kasih-Mu, kar'na itu makna kasih-Mu.
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : “Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih
Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus
yang telah dikaruniakan kepada kita.” (Roma 5:5).
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jmt : Syukur kepada Allah !
BUKAN KAR’NA UPAHMU
PKJ. 265 : 1-2
1. Bukan kar'na upahmu
dan bukan kar'na kebajikan hidupmu,
bukan persembahanmu
dan bukan pula hasil perjuanganmu:
Allah mengampuni kesalahan umat-Nya,
oleh kar'na kemurahan-Nya;
melalui pengorbanan Putra Tunggal-Nya
ditebus-Nya dosa manusia.
Refrein:
Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah!
Bersyukur, hai bersyukur selamanya!
4

2. Janganlah kau bermegah
dan jangan pula meninggikan dirimu; baiklah s'lalu merendah
dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya.
Keangkuhan tiada berkenan kepada-Nya;
orang sombong direndahkan-Nya.
Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh,
yang rendah 'kan ditinggikan-Nya.
Refrein.
II.
2.1.
2.2.
Pnt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan I :
: Bacaan pertama diambil dari Kitab Ratapan 3 : 22-33
Tak berkesudahan kasih setia TUHAN, tak habis-habisnya
rahmat-Nya, 23 selalu baru tiap pagi; besar kesetiaan-Mu!
24 "TUHAN adalah bagianku," kata jiwaku, oleh sebab itu aku
berharap kepada-Nya. 25 TUHAN adalah baik bagi orang yang
berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. 26 Adalah
baik menanti dengan diam pertolongan TUHAN. 27 Adalah
baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya.
28 Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau TUHAN
membebankannya. 29 Biarlah ia merebahkan diri dengan
mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. 30 Biarlah ia
memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia
kenyang dengan cercaan. 31 Karena tidak untuk selamalamanya Tuhan mengucilkan. 32 Karena walau Ia
mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran
kasih setia-Nya. 33 Karena tidak dengan rela hati Ia menindas
dan merisaukan anak-anak manusia.
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Demikianlah sabda Tuhan !
Jmt : Syukur kepada Allah !
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2.3. Antar Bacaan : Mazmur 30
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian dinyanyikan
bersama jemaat)
Nyanyikan mazmur bagi Tuhan
Hai orang yang dikasihi-Nya.
Persembahkan syukur bagi nama-Nya
Nama-Nya yang kudus
1. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan
karna Engkau sudah menarikku atas
dan tidak memberi musuh -musuhku bersuka atasku.
Ya, Tuhan kepada-Mu, ku teriak, memohon,
dan Engkau telah menyembuhkan penyakitku.
Kau t’lah mengangkatku dari kematian .
Kau hidupkan aku.
Refrein.
3. Pada-Mu ya, Tuhan, aku datang berseru.
Apakah untungnya tertumpahnya darahku
kalau aku turun dalam lobang kubur
dapatkah debu bersyukur?
Kasihani aku Tuhan, dengarlah Penolong,
aku yang meratap Kau ubah menari-nari.
Kain kabung Kau buka, pinggangku
Kau ikat dengan sukacita!
Refrein.
2.4. Bacaan II :
Pnt. : Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus 8 : 7-15.
Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala
sesuatu, --dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan,
dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu
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terhadap kami--demikianlah juga hendaknya kamu kaya
dalam pelayanan kasih ini. 8 Aku mengatakan hal itu bukan
sebagai perintah, melainkan, dengan menunjukkan usaha
orang-orang lain untuk membantu, aku mau menguji
keikhlasan kasih kamu. 9 Karena kamu telah mengenal kasih
karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia, yang oleh karena
kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu
menjadi kaya oleh karena kemiskinan-Nya. 10 Inilah
pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu.
Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai
melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk
menyelesaikannya juga. 11 Maka sekarang, selesaikan jugalah
pelaksanaannya itu! Hendaklah pelaksanaannya sepadan
dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada
padamu. 1 2 Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka
pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu
berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa
yang tidak ada padamu. 13 Sebab kamu dibebani bukanlah
supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya
ada keseimbangan. 14 Maka hendaklah sekarang ini kelebihan
kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan
mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya
ada keseimbangan. 15 Seperti ada tertulis: "Orang yang
mengumpulkan banyak, tidak kelebihan dan orang yang
mengumpulkan sedikit, tidak kekurangan."
Demikianlah sabda Tuhan !
Jmt : Syukur kepada Allah !
2.5. Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus
Kristus menurut Markus 5 : 21-43.
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Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang
banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia.
Sedang Ia berada di tepi danau, 22 datanglah seorang kepala
rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus,
tersungkurlah ia di depan kaki-Nya 23 dan memohon dengan
sangat kepada-Nya: "Anakku perempuan sedang sakit, hampir
mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tangan-Mu atasnya,
supaya ia selamat dan tetap hidup." 24 Lalu pergilah Yesus
dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong
mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekat-Nya. 25 Adalah di
situ seorang perempuan yang sudah dua belas tahun lamanya
menderita pendarahan. 26 Ia telah berulang-ulang diobati oleh
berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada
padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya malah
sebaliknya keadaannya makin memburuk. 27 Dia sudah
mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah
orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan
menjamah jubah-Nya. 28 Sebab katanya: "Asal kujamah saja
jubah-Nya, aku akan sembuh." 29 Seketika itu juga berhentilah
pendarahannya dan ia merasa, bahwa badannya sudah
sembuh dari penyakitnya. 30 Pada ketika itu juga Yesus
mengetahui, bahwa ada tenaga yang keluar dari diri-Nya, lalu Ia
berpaling di tengah orang banyak dan bertanya: "Siapa yang
menjamah jubah-Ku?" 31 Murid-murid-Nya menjawab:
"Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan
dekat-Mu, dan Engkau bertanya: Siapa yang menjamah Aku?"
32 Lalu Ia memandang sekeliling-Nya untuk melihat siapa yang
telah melakukan hal itu. 33 Perempuan itu, yang menjadi takut
dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas
dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan
tulus memberitahukan segala sesuatu kepada-Nya. 34 Maka
21
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kata-Nya kepada perempuan itu: "Hai anak-Ku, imanmu telah
menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan
sembuhlah dari penyakitmu!" 35 Ketika Yesus masih berbicara
datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan
berkata: "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau
menyusah-nyusahkan Guru?" 36 Tetapi Yesus tidak
menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala
rumah ibadat: "Jangan takut, percaya saja!" 37 Lalu Yesus tidak
memperbolehkan seorangpun ikut serta, kecuali Petrus,
Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. 38 Mereka tiba di
rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihat-Nya orangorang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring.
39 Sesudah Ia masuk Ia berkata kepada orang-orang itu:
"Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi
tidur!" 40 Tetapi mereka menertawakan Dia. Maka diusir-Nya
semua orang itu, lalu dibawa-Nya ayah dan ibu anak itu dan
mereka yang bersama-sama dengan Dia masuk ke kamar anak
itu. 41 Lalu dipegang-Nya tangan anak itu, kata-Nya: "Talita
kum," yang berarti: "Hai anak, Aku berkata kepadamu,
bangunlah!" 42 Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan
berjalan, sebab umurnya sudah dua belas tahun. Semua orang
yang hadir sangat takjub. 43 Dengan sangat Ia berpesan kepada
mereka, supaya jangan seorangpun mengetahui hal itu, lalu Ia
menyuruh mereka memberi anak itu makan.
Demikianlah
Firman
Tuhan
Yesus
Kristus,
berbahagialah kita yang mendengarkanFirman Allah
dan yang bersedia memeliharanya.
Jmt : (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
2.6. Khotbah : “Pengharapan Yang Terpenuhkan ”
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2.7. Saat Hening
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

: Bp. Henry/ Sdri. Olivia
: Sdri. Maya
: Bp. Larry Nugroho
: PS Imanuel

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
III.
A.
PF

(duduk)

PERAYAAN PERJAMUAN KUDUS
Pengantar Perjamuan Kudus
: Saat ini kita bersama-sama merayakan Perjamuan Kudus,
karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya
dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan
Kudus ini diperuntukkan bagi Saudara-saudara yang telah
dibaptiskan dan mengaku percaya, serta tidak berada di
bawah penggembalaan khusus. Kami juga dengan penuh
sukacita menyambut Saudara-saudara yang berasal dari
gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan
Perjamuan Kudus bersama dengan kami di sini saat ini.
Agar Perjamuan Kudus ini sungguh-sungguh menjadi
berkat bagi kita, selayaknyalah kita memeriksa diri kita
masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup
dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam
damai dengan sesama kita: dengan istri atau suami,
dengan orangtua atau anak, dengan saudara-saudara,
dengan teman dan tetangga, dan dengan siapa pun yang
kita jumpai dalam kehidupan kita?
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Di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya Allah
menyucikan kita dari segala dosa kita, membarui hidup
kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih
Kristus melalui hidup kita dan melayakkan kita untuk
merayakan Perjamuan Kudus saat ini.
B.
PF
Jmt
PF
Jmt

Pengarahan Hati
: Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan
: Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
: Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, Allah kita.
: Sungguh layak bersyukur kepada-Nya.

C.
PF

Doa Syukur
: (Memimpin Doa Syukur)

D.
PF

Penetapan Perjamuan Kudus
: Kita bersyukur karena Bapa Yang Maha kudus senantiasa
menyertai kita, dan Kristus mengundang kita untuk
mengambil bagian dalam Perjamuan Kudus ini. Kita yakin
bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga
dengan iman, kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita
di sini. Kristus, yang pada malam waktu Ia diserahkan,
mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur
atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata: “Inilah tubuhKu yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi
peringatan akan Aku” Kristus, juga mengambil cawan,
sesudah makan, lalu berkata “Cawan ini adalah perjanjian
baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini, setiap
kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku”
Jmt : Kematian Kristus kita wartakan!
Kebangkitan kristus kita rayakan!
Kedatangan Kristus kita nantikan!
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E.
PF

Peringatan Akan Kristus
: Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang
menyelamatkan dunia; kelahiran dan kehidupan Kristus,
Anak-Nya, di antara manusia, pembaptisan-Nya, kematianNya, perjamuan malam terakhir bersama murid-murid-Nya.
Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikkan-Nya
ke sorga dalam kemuliaan, di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita
merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman
untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan
yang telah dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita
mengingat pengurbanan Kristus yang menyelamatkan, yang
dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat.
Jmt : Terpujilah Kristus!
PF : Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus
ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita
dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu
roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah.
Jmt : Terpujilah Roh Kudus!
PF : Melalui Kristus, dengan Kristus dan di dalam Kristus,
semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa, dalam
persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya.
Jmt : Terpujilah Bapa, Anak dan Roh Kudus!
F.

Doa Bapa Kami

G.
PF

Salam Damai
(berdiri)
: Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita.
Oleh karena itu marilah kita hidup dalam
pengampunan. Damai Tuhan besertamu!
Jmt : Dan besertamu juga.
(jemaat saling memberi salam sambil berkata: Damai Tuhan bersertamu)
-----------------------------duduk----------------------------12

Jmt : (Jemaat menyanyikan PKJ. 157:1 “PERJAMUAN YANG
KUDUS”)
1.

Perjamuan yang kudus bekal untuk iman,
dengan hati yang tulus sembah pada Tuhan.
Refrein:
Tubuh Yesus, tubuh Yesus makanan yang kudus.
Darah Yesus, darah Yesus minuman yang kudus.

H.
Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus
Pemecahan Roti:
PF : Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita
dengan tubuh Kristus. Ambillah!
PF

: Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus
telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah!

Penuangan Air Anggur:
PF : Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita
dengan darah Kristus. Ambillah!
PF

: Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita, Yesus Kristus
telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah !

I.
PF

Ucapan Syukur
: “Pujilah TUHAN, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala
kebaikan-Nya! Dia yang mengampuni segala kesalahanmu,
yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus
hidupmu dari lobang kubur, yang memahkotai engkau
dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan
hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi
baru seperti pada burung rajawali.“ (Mazmur 103 : 2 – 5).
(Pengumpulan Cawan)
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IV. PERSEMBAHAN SYUKUR
4.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : “TUHAN telah mengingat kita; Ia akan memberkati,
memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun,
memberkati orang-orang yang takut akan TUHAN, baik
yang kecil maupun yang besar. Kiranya TUHAN memberi
pertambahan kepada kamu, kepada kamu dan kepada
anak-anakmu.” (Maz 115: 12-14) mari kita sambut
berkat Tuhan dengan persembahan syukur yang disertai
nyanyian syukur.
DISINI AKU BAWA TUHAN
PKJ. 147 : 1, 2, 3
1. Disini aku bawa, Tuhan,
persembahan hidupku, semoga berkenan.
Berapalah nilainya, Tuhan,
dibandingkan berkat-Mu yang t’lah Kau limpahkan
T’rimalah Tuhan, O t’rimalah Tuhan!
2. Tanganku yang kecil, ya Tuhan,
belum mencari makan sendiri, ya Tuhan.
Terimalah hatiku, Tuhan,
menjadi persembahan yang Tuhan perkenan.
T’rimalah Tuhan, O t’rimalah Tuhan!
3. Ku ingat firman-Mu, ya Tuhan,
yang mengajarkan kami mengingat yang kecil:
Berkati semuanya, Tuhan,
supaya persembahan tetap mengalir t’rus.
T’rimalah Tuhan, O t’rimalah Tuhan!
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4.2. Doa persembahan

(berdiri)

V.
PENGUTUSAN
5.1. Lagu Pengutusan
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5.2.
PF
Jmt
PF
Jmt
PF
Jmt

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

5.3. Berkat
PF : Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat
Tuhan : “Allah, sumber pengharapan, memenuhi
kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera
dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus
kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan”. Amin.
Jmt : (menyanyikan) Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya. Amin, amin, amin.

(Jemaat tetap berdiri sampai prosesi keluar Pelayan Firman)
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