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I.
PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(duduk)
Pnt : Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ketika
kepedulian oleh objektifitas cenderung menjadi
harapan, maka Tuhan mempercayakan kepada
kita
tugas
dan
panggilan
untuk
menyuarakannya. Dalam kebaktian ini mari kita
sambut Firman kebenarannya. Dengan berdiri
kita sambut kehadiran-Nya, Bersama kita
memuji dan memuliakan nama-Nya.
HAI, PUJI NAMANYA
PKJ.055 : 1, 2, 3
1. Hai, puji nama-Nya, terang cahaya,
dan puji nama-Nya, hai cakrawala,
Hai, puji nama-Nya, semesta alam:
mari semuanya menyembah Tuhan.
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Refrein :
Haleluya! Pujilah Tuhan tak henti,
Haleluya! kar'na kasih-Nya tak terp'ri.
Haleluya! Pujilah Tuhan tak henti,
Haleluya! Kar'na kasih-Nya tak terp'ri.
2. Hai, puji nama-Nya, tumbuh-tumbuhan,
dan puji nama-Nya, jenis bijian.
Hai, puji nama-Nya, buah-buahan:
mari semuanya menyembah Tuhan.
Refrein.
3. Hai, puji nama-Nya, ikan dilaut,
dan puji nama-Nya, burung dilangit.
Hai, puji nama-Nya, hai hewan-hewan:
mari semuanya menyembah Tuhan.
Refrein.
1.2. Votum & Salam
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi, yang
memelihara ciptaan-Nya untuk selama-lamanya.
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.
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1.3. Sapa Pembuka
(duduk)
PF : Saudara-saudara
firman
Tuhan
diawal
kebaktian ini menuliskan demikian : “Sebab itu
marilah kita dengan penuh keberanian
menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita
menerima rahmat dan menemukan kasih
karunia untuk mendapat pertolongan kita pada
waktunya.” (Ibrani 4 : 16)
TERPUJI ENGKAU, ALLAH MAHABESAR
KJ. 397 : 1, 2, 4
1. Terpuji Engkau, Allah Mahabesar, kar'na Yesus
t'lah bangkit dan hidup kekal!.
Refrein :
Haleluya, puji Tuhan! Haleluya! Amin!
Jiwa kami Kau-jadikan segar abadi!
2. Terpuji Engkau yang telah memberi
Jurus'lamat manusia, Terang Ilahi.
Refrein.
4. Berilah, Tuhan, kasih abadi-Mu;
jiwa kami penuhi dengan apa-Mu!
Refrein.
1.4. Pengakuan Dosa
PF : (memimpin doa pengakuan dosa)
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TUHAN, KAMI BERLUMURAN DOSA
PKJ.43 : 1, 2, 3, 4
1. Tuhan, kami berlumuran dosa.
Tuhan, sudilah ampuni kami.
2. Tuhan, harta kami musnah sudah.
Tuhan, hati masih milik kami.
3. Tuhan, sudi ampuni mereka.
Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya.
4. Tuhan, kami berlumuran dosa.
Tuhan, sudilah ampuni kami.
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : Bagi kita yang telah mengakui doa dengan
sungguh, dengarlah berita anugerah bagi kita :
“Karena kita tahu, bahwa manusia lama kita
telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita
hilang
kuasanya,
agar
jangan
kita
menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab
siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa.
Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita
percaya, bahwa kita akan hidup juga dengan
Dia.” (Roma 6 : 6-8)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jmt : Syukur kepada Allah !
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TUHAN, BETAPA BANYAKNYA
KJ. 393:1, 2, 3
1. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau-beri,
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.
(jemaat saling memberi salam sambil berkata: Damai Tuhan
bersertamu)

3. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya:
hendak kupuji nama-Mu tetap selamanya.
Refrein.
II.
2.1.
2.2.
Pnt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan I :
: Bacaan pertama diambil dari Kitab Amos 7 : 7-15
7 Inilah yang diperlihatkan-Nya kepadaku: Tampak

Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak
lurus, dan di tangan-Nya ada tali sipat. 8 Lalu
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berfirmanlah TUHAN kepadaku: "Apakah yang
kaulihat, Amos?" Jawabku: "Tali sipat!"
Berfirmanlah Tuhan: "Sesungguhnya, Aku akan
menaruh tali sipat di tengah-tengah umat-Ku
Israel; Aku tidak akan memaafkannya lagi. 9 Bukitbukit pengorbanan dari pada Ishak akan
dilicintandaskan dan tempat-tempat kudus Israel
akan diruntuhkan, dan Aku akan bangkit melawan
keluarga Yerobeam dengan pedang." 10 Lalu
Amazia, imam di Betel, menyuruh orang
menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan:
"Amos telah mengadakan persepakatan melawan
tuanku di tengah-tengah kaum Israel; negeri ini
tidak dapat lagi menahan segala perkataannya.
11 Sebab beginilah dikatakan Amos: Yerobeam
akan mati terbunuh oleh pedang dan Israel pasti
pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." 12
Lalu berkatalah Amazia kepada Amos: "Pelihat,
pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda! Carilah
makananmu di sana dan bernubuatlah di sana! 13
Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah
tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan."
14 Jawab Amos kepada Amazia: "Aku ini bukan
nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi,
melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut
buah ara hutan. 15 Tetapi TUHAN mengambil aku
dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan
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TUHAN
berfirman
kepadaku:
bernubuatlah terhadap umat-Ku Israel.

Pergilah,

Demikianlah sabda Tuhan !
Jmt : Syukur kepada Allah !
2.3. Antar Bacaan : Mazmur 85 : 8-13
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian
dinyanyikan bersama jemaat)
Kau telah berkenan pada tanah-Mu, Tuhan.
Kau pulihkan keadaan Yakub.
Kau telah ampuni kesalahan umat-Mu.
Tutupi semua dosa mereka.
3.

Kasih dan kesetiaan akan bertemu.
Damai dan keadilan bercium-ciuman.
Dari bumi akan tumbuh kesetiaan
Dan keadilan menjenguk dari langit.
Refrein.

4.

Bahkan Tuhan akan memberi kebaikan,
Dan neg’ri kita akan memb’rikan hasilnya.
Keadilan ‘kan berjalan dihadapan-Nya
Dan jejak kaki-Nya akan jadi jalan.
Refrein.

2.4. Bacaan II :
Pnt. : Bacaan kedua diambil dari Efesus 1 : 3-14.
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Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus
Kristus
yang
dalam
Kristus
telah
mengaruniakan kepada kita segala berkat
rohani di dalam sorga. 4 Sebab di dalam Dia
Allah telah memilih kita sebelum dunia
dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di
hadapan-Nya. 5 Dalam kasih Ia telah
menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus
untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan
kerelaan kehendak-Nya, 6 supaya terpujilah
kasih
karunia-Nya
yang
mulia,
yang
dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia,
yang dikasihi-Nya. 7 Sebab di dalam Dia dan
oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu
pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih
karunia-Nya, 8 yang dilimpahkan-Nya kepada
kita dalam segala hikmat dan pengertian.
9 Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendakNya kepada kita, sesuai dengan rencana
kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari
semula telah ditetapkan-Nya di dalam Kristus
10 sebagai persiapan kegenapan waktu untuk
mempersatukan di dalam Kristus sebagai
Kepala segala sesuatu, baik yang di sorga
maupun yang di bumi. 11 Aku katakan "di dalam
Kristus", karena di dalam Dialah kami mendapat
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bagian yang dijanjikan--kami yang dari semula
ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai
dengan maksud Allah, yang di dalam segala
sesuatu bekerja menurut keputusan kehendakNya-- 12 supaya kami, yang sebelumnya telah
menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi
puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. 13 Di dalam Dia
kamu juga--karena kamu telah mendengar
firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu--di
dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya,
dimeteraikan dengan Roh Kudus, yang
dijanjikan-Nya itu. 14 Dan Roh Kudus itu adalah
jaminan bagian kita sampai kita memperoleh
seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan
kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya.
Demikianlah sabda Tuhan !
Jmt : Syukur kepada Allah !
2.5. Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan
Yesus Kristus menurut Markus 6 : 14-29
Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus,
sebab nama-Nya sudah terkenal dan orang
mengatakan: "Yohanes Pembaptis sudah
bangkit dari antara orang mati dan itulah
sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam Dia."
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Yang lain mengatakan: "Dia itu Elia!" Yang
lain lagi mengatakan: "Dia itu seorang nabi
sama seperti nabi-nabi yang dahulu." 16 Waktu
Herodes mendengar hal itu, ia berkata: "Bukan,
dia itu Yohanes yang sudah kupenggal
kepalanya, dan yang bangkit lagi." 17 Sebab
memang Herodeslah yang menyuruh orang
menangkap Yohanes dan membelenggunya di
penjara berhubung dengan peristiwa Herodias,
isteri Filipus saudaranya, karena Herodes telah
mengambilnya sebagai isteri. 18 Karena Yohanes
pernah menegor Herodes: "Tidak halal engkau
mengambil isteri saudaramu!" 19 Karena itu
Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan
bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak
dapat, 20 sebab Herodes segan akan Yohanes
karena ia tahu, bahwa Yohanes adalah orang
yang benar dan suci, jadi ia melindunginya.
Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes,
hatinya selalu terombang-ambing, namun ia
merasa senang juga mendengarkan dia.
21 Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi
Herodias, ketika Herodes pada hari ulang
tahunnya mengadakan perjamuan untuk
pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya
dan orang-orang terkemuka di Galilea. 22 Pada
waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu
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menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan
tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu:
"Minta dari padaku apa saja yang kauingini,
maka akan kuberikan kepadamu!", 23 lalu
bersumpah kepadanya: "Apa saja yang
kauminta akan kuberikan kepadamu, sekalipun
setengah dari kerajaanku!" 24 Anak itu pergi dan
menanyakan ibunya: "Apa yang harus
kuminta?"
Jawabnya:
"Kepala
Yohanes
Pembaptis!" 25 Maka cepat-cepat ia pergi
kepada raja dan meminta: "Aku mau, supaya
sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala
Yohanes Pembaptis di sebuah talam!" 26 Lalu
sangat sedihlah hati raja, tetapi karena
sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak
mau menolaknya. 27 Raja segera menyuruh
seorang pengawal dengan perintah supaya
mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan
memenggal kepala Yohanes di penjara. 28 Ia
membawa kepala itu di sebuah talam dan
memberikannya kepada gadis itu dan gadis itu
memberikannya pula kepada ibunya. 29 Ketika
murid-murid Yohanes mendengar hal itu
mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu
membaringkannya dalam kuburan.
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Demikianlah Firman Tuhan Yesus Kristus,
berbahagialah kita yang mendengarkanFirman
Allah dan yang bersedia memeliharanya.
Jmt : (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
2.6. Khotbah : “Menyuarakan Kebenaran”
2.7. Saat Hening
Kebaktian I&II
Kebaktian III
Kebaktian IV

: PS PDP
: PSA Tunas Zaitun 1
: Ens. Anak

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 kita akan menyatakan syukur
kita kepada Dia, firman Tuhan yang mendasari
ucapan syukur kita dituliskan dalam 2 Korintus
9 : 7-8 : “ Hendaklah masing-masing memberikan
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menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih
hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi
orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah
sanggup melimpahkan segala kasih karunia
kepada kamu, supaya kamu senantiasa
berkecukupan di dalam segala sesuatu dan
malah berkelebihan di dalam pelbagai
kebajikan.”
MARI PUJI RAJA SURGA
KJ 288:1, 2, 3
1. Mari, puji Raja sorga, persembahan bawalah!
Ditebus-Nya jiwa raga, maka puji nama-Nya!
Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta!
2. Puji Yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib,
dulu, kini, selamanya panjang sabar,
mahabaik.
Puji Dia, puji Dia, yang setia-Nya ajaib!
3. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu;
tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya
maut.
Puji Dia, puji Dia, kasih-Nya seluas laut!
3.2. Doa persembahan
IV. PENGUTUSAN
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(berdiri)

4.1. Lagu Pengutusan
TUHAN MENGUTUS KITA
PKJ.185
1.

Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
bawa pelita kepada yang gelap.
Meski dihina serta dilanda duka,
harus melayani dengan sepenuh.
Refrein:
Dengan senang, dengan senang,
marilah kita melayani umat-Nya.
Dengan senang, dengan senang,
berarti kita memuliakan nama-Nya.

2.

Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
bagi yang sakit dan tubuhnya lemah.
Meski dihina serta dilanda duka,
harus melayani dengan sepenuh.
Refrein.

5.

Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
untuk melawat orang terbelenggu.
Meski dihina serta dilanda duka,
harus melayani dengan sepenuh.
Refrein.
15

4.2.
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.

4.3. 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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