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Pk. 06.00, 08.00, 10.30 & 17.00 WIB
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I.
PERHIMPUNAN
II. 1.1. Ajakan
(duduk)
Pnt : Mari kita sambut kehadiran Allah dalam ibadah
dengan berdiri dan memuji nama-Nya “Pujilah
Allah
kami,
hai
bangsa-bangsa,
dan
perdengarkanlah puji-pujian kepada-Nya! Ia
mempertahankan jiwa kami di dalam hidup
dan tidak membiarkan kaki kami goyah.”
(Mazmur 66 : 8-9)
MARI KAWAN-KAWAN NYANYI GEMBIRA
PKJ 16 : 1, 2
Refrein:
Mari, kawan-kawan, nyanyi gembira,
gembira mengikuti bunyi lagunya.
Mari, kawan-kawan, nyanyi gembira,
supaya isi dunia mendengarkannya.
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1. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan suka-Nya
maklumkan nama Yesus.
Mari, kawan-kawan, nyanyi gembira!
Refrein.
2. Suka bagai t’rang surya, suka bagai embun,
suka bagai pelangi,
mari, kawan-kawan, nyanyi gembira!
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.
1.3. Sapa Pembuka
(duduk)
PF : “Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu,
yang dahulu "jauh", sudah menjadi "dekat" oleh
darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera
kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan
yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu
perseteruan,” (Efesus 2 : 13-14)
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AKU MAU BERSYUKUR
GB 246 (2 kali)
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1.4. Pengakuan Dosa
PF : (memimpin doa pengakuan dosa)
DI HATIKU, YA YESUS
PKJ.198 : 1, 2, 3
1. Di hatiku, ya Yesus, Tuhan, bersabdalah,
agar tenang hatiku dan hilang kuatirku.
Refrein:
Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan, bersabdalah;
'ku berserah, pasrah penuh:
bersabdalah, ya Tuhan.
2. Sucikanlah, ya Yesus, diriku yang cemar;
pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat.
Refrein.
3. Hatiku ini, Yesus, bukanlah milikku,
namun hidupku kini adalah milik-Mu.
Refrein.
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : “Jika Engkau, ya TUHAN, mengingat-ingat
kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang
dapat
tahan?
Tetapi
pada-Mu
ada
pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang.”
(Mazmur 130 : 3-4)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jmt : Syukur kepada Allah !
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BAHAGIA DI HATIKU
PKJ.214 : 1, 2, 3
1. Bahagia dihatiku, Yesus selamatkanku.
Kupuji Jurus'lamatku; aku disucikan-Nya.
Refrein:
Gerangan siapakah Yesus yang kunyanyikan
terus?
Tuhan dan Jurus'lamatku yang mati bagiku.
2. Walaupun hanya sekali nampak kebajikanNya,
cukuplah itu bagiku dan bebaslah jiwaku.
Refrein.
(jemaat saling memberi salam sambil berkata: Damai
Tuhan bersertamu)
3. Yesus yang paling mulia, Raja yang Mahabesar;
kasih karunia dan rahmat dicurahkan padaku.
Refrein.
II.
2.1.
2.2.
Pnt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan I :
: Bacaan pertama diambil dari Kitab Yesaya 35 : 4-7
Katakanlah kepada orang-orang yang tawar
hati: "Kuatkanlah hati, janganlah takut! Lihatlah,
Allahmu akan datang dengan pembalasan dan
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dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang
menyelamatkan kamu!" 5 Pada waktu itu mata
orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga
orang-orang tuli akan dibuka. 6 Pada waktu itu
orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan
mulut orang bisu akan bersorak-sorai; sebab
mata air memancar di padang gurun, dan sungai
di padang belantara; 7 tanah pasir yang hangat
akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi
sumber-sumber air; di tempat serigala
berbaring akan tumbuh tebu dan pandan.
Demikianlah sabda Tuhan !
Jmt : Syukur kepada Allah !
2.3. Antar Bacaan : Mazmur 146
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian
dinyanyikan bersama jemaat)
Puji Tuhan, haleluya! Puji Dia, wahai jiwaku.
Puji Tuhan, haleluya untuk selama-lamanya.
1. Ku mau muliakan Tuhanku,
puji Dia s'lama 'ku hidup.
Bagi Dia 'ku mau bermazmur, selagi nafasku ada.
Karna Tuhan itu Raja, untuk selama-lamanya.
Dia Allahmu, ya, Sion, turun-temurun abadi.
Refrein.
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3. Sungguh bahagialah orang,
yang mengharapkan Tuhannya,
yang mempunyai Allah Yakub,
untuk jadi penolongnya.
Dia jadikan langit bumi, laut dan segala isinya.
yang setia-Nya tetaplah untuk selama-lamanya.
Refrein.
2.4. Bacaan II :
Pnt. : Bacaan kedua diambil dari Yakobus 2 : 1-17.
Saudara-saudaraku, sebagai orang yang
beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang
mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan
memandang muka. 2 Sebab, jika ada seorang
masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai
cincin emas dan pakaian indah dan datang juga
seorang miskin ke situ dengan memakai
pakaian buruk, 3 dan kamu menghormati orang
yang berpakaian indah itu dan berkata
kepadanya: "Silakan tuan duduk di tempat yang
baik ini!", sedang kepada orang yang miskin itu
kamu berkata: "Berdirilah di sana!" atau:
"Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku!",
4 bukankah kamu telah membuat pembedaan di
dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim
dengan pikiran yang jahat? 5 Dengarkanlah, hai
saudara-saudara yang kukasihi! Bukankah Allah
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memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh
dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan
menjadi ahli waris Kerajaan yang telah
dijanjikan-Nya kepada barangsiapa yang
mengasihi Dia? 6 Tetapi kamu telah
menghinakan orang-orang miskin. Bukankah
justru orang-orang kaya yang menindas kamu
dan yang menyeret kamu ke pengadilan?
7 Bukankah mereka yang menghujat Nama yang
mulia, yang oleh-Nya kamu menjadi milik Allah?
8 Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum
utama yang tertulis dalam Kitab Suci: "Kasihilah
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri",
kamu berbuat baik. 9 Tetapi, jikalau kamu
memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh
hukum itu menjadi nyata, bahwa kamu
melakukan pelanggaran. 10 Sebab barangsiapa
menuruti
seluruh
hukum
itu,
tetapi
mengabaikan satu bagian dari padanya, ia
bersalah terhadap seluruhnya. 11 Sebab Ia yang
mengatakan: "Jangan berzinah", Ia mengatakan
juga: "Jangan membunuh". Jadi jika kamu tidak
berzinah tetapi membunuh, maka kamu
menjadi pelanggar hukum juga. 12 Berkatalah
dan berlakulah seperti orang-orang yang akan
dihakimi oleh hukum yang memerdekakan
orang. 13. Sebab penghakiman yang tak berbelas
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kasihan akan berlaku atas orang yang tidak
berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan
menang atas penghakiman. 14 Apakah gunanya,
saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan,
bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak
mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu
menyelamatkan dia? 15 Jika seorang saudara
atau saudari tidak mempunyai pakaian dan
kekurangan makanan sehari-hari, 16 dan
seorang dari antara kamu berkata: "Selamat
jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah
sampai kenyang!", tetapi ia tidak memberikan
kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya,
apakah gunanya itu? 17 Demikian juga halnya
dengan iman: Jika iman itu tidak disertai
perbuatan, maka iman itu pada hakekatnya
adalah mati.
Demikianlah sabda Tuhan !
Jmt : Syukur kepada Allah !
2.5. Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan
Yesus Kristus menurut Markus 7 : 24-37.
Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke
daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan
tidak
mau
bahwa
ada
orang
yang
mengetahuinya, tetapi kedatangan-Nya tidak
24
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dapat dirahasiakan. 25 Malah seorang ibu, yang
anaknya perempuan kerasukan roh jahat,
segera mendengar tentang Dia, lalu datang dan
tersungkur di depan kaki-Nya. 26 Perempuan itu
seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia
memohon kepada Yesus untuk mengusir setan
itu dari anaknya. 27 Lalu Yesus berkata
kepadanya: "Biarlah anak-anak kenyang dahulu,
sebab tidak patut mengambil roti yang
disediakan
bagi
anak-anak
dan
melemparkannya kepada anjing." 28 Tetapi
perempuan itu menjawab: "Benar, Tuhan.
Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan
remah-remah yang dijatuhkan anak-anak."
29 Maka kata Yesus kepada perempuan itu:
"Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang
sebab setan itu sudah keluar dari anakmu."
30 Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu
didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur,
sedang setan itu sudah keluar. 31 Kemudian
Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan
dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea, di
tengah-tengah daerah Dekapolis. 32 Di situ
orang membawa kepada-Nya seorang yang tuli
dan yang gagap dan memohon kepada-Nya,
supaya Ia meletakkan tangan-Nya atas orang
itu. 33 Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari
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orang banyak, sehingga mereka sendirian, Ia
memasukkan jari-Nya ke telinga orang itu, lalu
Ia meludah dan meraba lidah orang itu.
34 Kemudian sambil menengadah ke langit
Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya:
"Efata!", artinya: Terbukalah! 35 Maka
terbukalah telinga orang itu dan seketika itu
terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia
berkata-kata dengan baik. 36 Yesus berpesan
kepada orang-orang yang ada di situ supaya
jangan menceriterakannya kepada siapapun
juga. Tetapi makin dilarang-Nya mereka, makin
luas mereka memberitakannya. 37 Mereka
takjub dan tercengang dan berkata: "Ia
menjadikan segala-galanya baik, yang tuli
dijadikan-Nya mendengar, yang bisu dijadikanNya berkata-kata."
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus,
berbahagialah kita yang mendengarkan Firman
Allah dan yang bersedia memeliharanya.
Haleluya !.
Jmt : (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
2.6. Khotbah :
“Berkarya Melampaui Sekat Duniawi”
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2.7. Saat Hening
Kebaktian I
: PS Kidung agung
Kebaktian II & III : PS Imanuel
Kebaktian IV
: PSA Tunas Zaitun 2
2.8. Pengakuan Iman Rasuli
(berdiri)
Pnt : Marilah kita bersama dengan umat Allah di
masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang
mengingat pengakuan pada baptisan kita
menurut Pengakuan Iman Rasuli, Aku
Percaya..........
2.9. Doa Syafaat

(duduk)

III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : “Tetapi TUHAN bersemayam untuk selamalamanya, takhta-Nya didirikan-Nya untuk
menjalankan penghakiman. Dialah yang
menghakimi dunia dengan keadilan dan
mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran.”
(Mazmur 9 : 8-9)
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SEKALIPUN DIRIKU DAPAT BERKATA KATA
PKJ 277 : 1, 2, 3
1. Sekalipun diriku dapat berkata-kata
dengan semua bahasa,
bahasa manusia dan bahasa malaikat,
ataupun yang lainnya,
tapi jika aku tak mempunyai kasih,
aku serupa gong yang menggema
dan canang yang gemerincing.
2. Sekalipun diriku memiliki karunia,
karunia bernubuat,
sekalipun diriku punya iman sempurna
untuk pindahkan gunung,
tapi jika aku tak mempunyai kasih,
tiada berguna lagi diriku,
tiada berguna diriku.
3. Sekalipun diriku membagikan semua
harta yang kumiliki,
bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku,
dibakar pun 'ku sudi,
tapi jika aku tak mempunyai kasih,
tiada berguna lagi diriku,
tiada berguna diriku.
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3.2. Doa persembahan

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN
4.1. Lagu Pengutusan
MENAKJUBKAN BENAR
PKJ 134 : 1, 2, 3, 4
Refrein :
Menakjubkan benar, mengagumkan benar!
Yesus Tuhanku yang mulia!
1. Orang buta celik; demikian sabda-Nya,
Yesus Tuhanku yang mulia!
Refrein.
2. Orang sakit sembuh; demikian sabda-Nya,
Yesus Tuhanku yang mulia!
Refrein.
3. Orang tuli mendengar; demikian sabda-Nya,
Yesus Tuhanku yang mulia!
Refrein.
4. Yang dirasuk dilepas; demikian sabda-Nya,
Yesus Tuhanku yang mulia!
Refrein.
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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 :“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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