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I.
PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(duduk)
Pnt : Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus,
menjadi murid adalah kesediaan untuk menjadi
sama dengan sang guru. Menjadi murid adalah
kesungguhan untuk menunjukkan keteladanan.
Marilah
kita
masuki
kebaktian
dengan
kesungguhan untuk menjadi murid. Dengan
berdiri kita sambut hadir-Nya
SELURUH DUNIA, HAI, NYANYIKANLAH
NKB. 5:1, 2
1. Seluruh dunia, hai, nyanyikanlah: ‘Kau Allahku!
Malaikat bergemar, pujian terdengar;
dan alam tak lelah menaikkan sembah.
Seluruh dunia, hai, nyanyikanlah: ‘Kau Allahku!
2. Seluruh dunia, hai, nyanyikanlah: ‘Kau Rajaku!
Gereja bermazmur penuh dengan syukur,
hendaklah hatimu memuji tak jemu.
Seluruh dunia, hai, nyanyikanlah: ‘Kau Rajaku!
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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 : Saudara-saudara menjadi murid sekaligus juga
menjadi taat adalah kerinduan bagi setiap kita.
Firman Tuhan menuliskan :”Seorang murid tidak
lebih dari pada gurunya, atau seorang hamba dari
pada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia
menjadi sama seperti gurunya dan bagi seorang
hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya.”
(Matius 10:24-25a)
HAI MAKHLUK ALAM SEMESTA
KJ. 60 : 1, 3, 6
1. Hai makhluk alam semesta,
Tuhan Allahmu pujilah: Haleluya, haleluya!
Surya perkasa dan terang, candra, kartika cemerlang,
puji Allah tiap kala: Haleluya, Haleluya, Haleluya!
3. Air yang murni dan jernih,
penawar haus, pembersih, Haleluya, Haleluya,
api penghangat, penyenang, gagah, periang dan terang,
puji Allah tiap kala: Haleluya, Haleluya, Haleluya!
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6. Hai maut, kau bersamaku.
tiada yang luput darimu. Haleluya, Haleluya!
Alangkah berbahagia yang mati dalam Tuhannya!
Puji Allah tiap kala: Haleluya, Haleluya, Haleluya!
1.4. Pengakuan Dosa
PF : (memimpin doa pengakuan dosa)
YA ALLAHKU, DI CAH’YA-MU
KJ. 25:1, 2, 3
1. Ya Allahku, di cah’ya-Mu tersingkap tiap noda.
Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa.
2. Di cah’ya-Mu mesti redup semarak bintang-bintang;
Ke manakah manusia? Dosanya tak terbilang.
3. Kepada-Mu tujuanku! Kau tak membuang aku.
Put’ra-Mulah selamanya Jalanku ke takhta-Mu.
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : Saudara-saudara, firman Tuhan menuliskan :
”Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah
kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia
telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena
penebusan dalam Kristus Yesus.” (Roma 3 :23-24)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jmt : Syukur kepada Allah !
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BETAPA INDAH HARINYA
KJ 395:1,2, 3
1. Betapa indah harinya saat kupilih Penebus.
Alangkah sukacitanya, ‘ku memb’ritakannya terus.
Refrein:
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.
‘Ku diajari Penebus berjaga dan berdoa t’rus.
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.
2. Betapa indah janji-Nya yang t'lah mengikat hatiku;
kub'ri kasihku pada-Nya serta menyanyi bersyukur!
Refrein.
(jemaat saling memberi salam sambil berkata: Damai
Tuhan bersertamu)
3. Sudah 'ku jadi milik-Nya, Ia pun milikku kekal.
Yakin penuh 'ku ikutlah: suara Tuhan kukenal.
Refrein.
II.
2.1.
2.2.
Pnt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan I :
: Bacaan pertama diambil dari Kitab Yeremia 11 : 18-20.
18 TUHAN memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku

mengetahuinya; pada waktu itu Engkau, TUHAN,
memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. 19 Tetapi
aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk
disembelih, aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan
persepakatan jahat terhadap aku: "Marilah kita
binasakan pohon ini dengan buah-buahnya! Marilah
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kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang
hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi!"
20 Tetapi, TUHAN semesta alam, yang menghakimi
dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku
melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab
kepada-Mulah kuserahkan perkaraku.
Demikianlah sabda Tuhan !
Jmt : Syukur kepada Allah !
2.3. Antar Bacaan : Mazmur 54
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor,
dinyanyikan bersama jemaat)
Ya Allah, selamatkanlah aku.
Ya, s’lamatkanlah karena nama-Mu,
berikanlah keadilan kepadaku,
oleh kar’na keperkasaan-Mu!

kemudian

1. Ya Allah, dengarkanlah doaku,
br’i telinga pada ucapan mulutku!
Sebab orang angkuh bangkit menyerangku;
yang tak pedulikan-Mu ingin mencabut nyawaku.
Refrein.
3. Dengan rela hati ‘ku kan persembahkan kurban,
dan bersyukur kar’na nama-Mu, ya TUHAN.
Dia lepaskan aku dari s’gala kesesakan, dan
matakupun memandangi musuhku.
Refrein.
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2.4. Bacaan II :
PL : Bacaan kedua diambil dari Yakobus 3 : 13-4 : 3, 7-8.
Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi?
Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan
perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari
kelemahlembutan. 14 Jika kamu menaruh perasaan iri
hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah
kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta
melawan kebenaran! 15 Itu bukanlah hikmat yang
datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia,
dari setan-setan. 16 Sebab di mana ada iri hati dan
mementingkan diri sendiri di situ ada kekacauan dan
segala macam perbuatan jahat. 17 Tetapi hikmat yang
dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya
pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan
dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak
munafik. 18 Dan buah yang terdiri dari kebenaran
ditaburkan dalam damai untuk mereka yang
mengadakan damai.
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1 Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran

di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa
nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu?
2 Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak
memperolehnya, lalu kamu membunuh; kamu iri hati,
tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu
bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak
memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa.
3 Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima
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apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu
minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan
hawa nafsumu.
Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah
Iblis, maka ia akan lari dari padamu! 8 Mendekatlah
kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu.
Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang
berdosa! dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang
mendua hati!
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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 9 : 30-37
Yesus dan murid-murid-Nya berangkat dari situ
dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu
diketahui orang; 31 sebab Ia sedang mengajar muridmurid-Nya. Ia berkata kepada mereka: "Anak Manusia
akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan
mereka akan membunuh Dia, dan tiga hari sesudah Ia
dibunuh Ia akan bangkit." 32 Mereka tidak mengerti
perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadaNya. 33 Kemudian tibalah Yesus dan murid-murid-Nya
di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, Ia
bertanya kepada murid-murid-Nya: "Apa yang kamu
perbincangkan tadi di tengah jalan?" 34 Tetapi mereka
diam, sebab di tengah jalan tadi mereka
30
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mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara
mereka. 35 Lalu Yesus duduk dan memanggil kedua
belas murid itu. Kata-Nya kepada mereka: "Jika
seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia
menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan
dari semuanya." 36 Maka Yesus mengambil seorang
anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah
mereka, kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata
kepada mereka: 37 "Barangsiapa menyambut seorang
anak seperti ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku.
Dan barangsiapa menyambut Aku, bukan Aku yang
disambutnya, tetapi Dia yang mengutus Aku."
Demikianlah
Injil
Tuhan
Yesus
Kristus,
berbahagialah kita yang mendengarkan Firman
Allah dan yang bersedia memeliharanya. Haleluya !.
Jmt : (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
2.6. Khotbah :
“Murid-murid Kristus Yang Taat”
2.7. Saat Hening
Kebaktian I & II
Kebaktian III
Kebaktian IV

: PS Gema Kasih
: Ens. Anak
: PS Adoramus

2.8. Pengakuan Iman Rasuli
(berdiri)
Pnt : Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa
lalu, masa kini dan masa yang akan datang
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mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut
Pengakuan Iman Rasuli, Aku Percaya..........
2.9. Doa Syafaat

(duduk)

III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Saudara-saudara, marilah kita menyatakan akta
syukur kita dihadapan Allah. Firman Tuhan bagi
kita menuliskan : “Sebab, jika engkau mengucap
syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang
biasa yang hadir sebagai pendengar dapat
mengatakan "amin" atas pengucapan syukurmu?
Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? “,
(1 Korintus 14:16) untuk itu marilah kita
kumpulkan persembahan syukur kita dengan
penuh sukacita.
YESUS SEGALA-GALANYA
KJ. 396 : 1, 2, 3
1. Yesus segala-galanya, Mentari hidupku.
Sehari-hari Dialah Penopang yang teguh.
Bila 'ku susah, berkesah, aku pergi kepada-Nya:
Sandaranku, Penghiburku, Sobatku.
2. Yesus segala-galanya, Kawanku abadi;
setiap datang pada-Nya, berkat-Nya diberi.
Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang:
semuanya karunia Sobatku.
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3. Yesus segala-galanya, setia padaku;
tak akan 'ku menyangkal-Nya, Teman setiaku.
Bersama-Nya 'ku tak sesat, Ia menjagaku tetap:
Ia tetap Kawan erat, Sobatku.
3.2. Doa persembahan

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN
4.1. Lagu Pengutusan
YESUS MENGINGINKAN DAKU
KJ. 424 : 1, 2, 3
1.

Yesus menginginkan daku bersinar bagi-Nya,
di mana pun 'ku berada, 'ku mengenangkan-Nya.
Refrein :
Bersinar, bersinar; itulah kehendak Yesus;
bersinar, bersinar, aku bersinar terus.

2.

Yesus menginginkan daku menolong orang lain,
manis dan sopan selalu, ketika 'ku bermain.
Refrein.

3.

Kumohon Yesus menolong, menjaga hatiku,
agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku.
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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