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I.
PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(berdiri)
Pnt : “Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi,
mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya, muliakanlah
Dia dengan puji-pujian!” (Mazmur 66:1-2)
BERNYANYILAH, BIDUAN MUDA MUDI
NKB 135 : 1, 2, 3
1. Bernyanyilah, biduan muda-mudi,
Penciptamu hendaklah kamu puji.
Bernyanyilah, bernyanyilah!
2. Bergaunglah paduan suara kami
Kepada-Mu, ya Bapa yang sorgawi;
Engkau besar, termulia!
3. Penuh syukur ungkapan hati kami;
tembang mazmur selalu harus naik
dengan merdu ke takhta-Mu.
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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 : Pemazmur berkata: “Punya-Mulah langit, punya-Mulah
juga bumi, dunia serta isinya Engkaulah yang
mendasarkannya.” (Mazmur 89:12). Persembahan
kepada Allah adalah ungkapan rasa syukur sebab Allah
yang telah bermurah hati memberi rezeki;
Persembahan kepada Allah harus disertai hormat sebab
Dialah Pemilik segala dan kita adalah pengelola belaka !
SYUKUR PADAMU, YA ALLAH
NKB.133 : 1, 3
1. Syukur pada-Mu, ya Allah, atas s’gala rahmat-Mu;
Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh.
Syukur atas pekerjaan, walau tubuh pun lemban;
Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman.
3. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra;
Syukur atas perhimpunan yang memb’ri sejahtera.
Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah;
Syukur atas pengharapan kini dan selamanya!
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1.4. Pengakuan Dosa
PF : (memanjatkan doa Pengakuan Dosa)
DARI KUNGKUNGAN MALAM GELAP
NKB. 10:1,3
1. Dari kungkungan malam gelap, Yesus, Tuhan, ‘ku datanglah;
masuk ke dalam t’rang-Mu tetap; Yesus, ‘ku datanglah.
Dari sengsara, sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib
Dan kurindukan dosaku raib, Yesus, ‘ku datanglah.
3. Dari gelisah, angkuh, sesat, Yesus, Tuhan, 'ku datanglah;
masuk ke dalam naungan berkat, Yesus, 'ku datanglah.
Dari kecewa, hati sendu, masuk ke dalam t'rang kasih-Mu
dan sukacita pun milikku, Yesus, 'ku datanglah.
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : “dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku disebut,
merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu
berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan
mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka,
serta memulihkan negeri mereka.” (2 Tawarikh 7:14)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jmt : Syukur kepada Allah !
KU AMAT HAUS DI GURUN DOSA
NKB 16 : 1, 2
1. 'Ku amat haus di gurun dosa dan cela,
tak 'ku dapatkan air yang segar.
Tetapi 'ku hampiri salib Golgota,
'ku dapat air hidup yang benar.
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Refrein :
Minum pada sumber air hidup,
puas jiwaku, bersuka hatiku;
Minum pada sumber air yang hidup,
o ajaib dan berlimpah bagiku!
(jemaat saling memberi salam sambil berkata: Damai
Tuhan bersertamu)
2. Segarlah air hidup dari Allahku,
membuat hatiku t'rus bergemar;
Anug'rah dan kemuliaan pun milikku,
tetap 'ku puji Allah yang besar.
Refrein.
II.
2.1.
2.2.
Pnt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan I :
: Bacaan pertama diambil dari Kitab 1 Raja-raja 17 : 8-16
Maka datanglah firman TUHAN kepada Elia:
"Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk
wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah,
Aku telah memerintahkan seorang janda untuk
memberi engkau makan." 10 Sesudah itu ia bersiap,
lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu
gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda
sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada
perempuan itu, katanya: "Cobalah ambil bagiku
sedikit air dalam kendi, supaya aku minum."
11 Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia
8
9

5

berseru lagi: "Cobalah ambil juga bagiku sepotong
roti." 12 Perempuan itu menjawab: "Demi TUHAN,
Allahmu, yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti
padaku sedikitpun, kecuali segenggam tepung
dalam tempayan dan sedikit minyak dalam bulibuli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua
tiga potong kayu api, kemudian aku mau pulang
dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan
setelah kami memakannya, maka kami akan mati."
13 Tetapi Elia berkata kepadanya: "Janganlah takut,
pulanglah, buatlah seperti yang kaukatakan, tetapi
buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar
kecil dari padanya, dan bawalah kepadaku,
kemudian barulah kaubuat bagimu dan bagi
anakmu. 14 Sebab beginilah firman TUHAN, Allah
Israel: Tepung dalam tempayan itu tidak akan
habis dan minyak dalam buli-buli itupun tidak
akan berkurang sampai pada waktu TUHAN
memberi hujan ke atas muka bumi." 15 Lalu
pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang
dikatakan Elia; maka perempuan itu dan dia serta
anak perempuan itu mendapat makan beberapa
waktu lamanya. 16 Tepung dalam tempayan itu
tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak
berkurang seperti firman TUHAN yang diucapkanNya dengan perantaraan Elia.
Demikianlah sabda Tuhan !
Jmt : Syukur kepada Allah !
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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.
5. Tuhan setia menjaga hidup orang-orang asing.
pun anak yatim dan janda, ditegakkan-Nya
kembali.
Namun jalan orang fasik tak akan diberkati-Nya.
Jalan-jalan orang fasik pasti 'kan dibengkokkanNya.
Refrein.
2.4. Bacaan II :
Pnt. : Bacaan kedua diambil dari Ibrani 9: 24-28
Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat
kudus buatan tangan manusia yang hanya
merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya,
tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap
hadirat Allah guna kepentingan kita. 25 Dan Ia
24
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bukan
masuk
untuk
berulang-ulang
mempersembahkan diri-Nya sendiri, sebagaimana
Imam Besar setiap tahun masuk ke dalam tempat
kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri.
26 Sebab jika demikian Ia harus berulang-ulang
menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi
sekarang Ia hanya satu kali saja menyatakan diriNya, pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa
oleh korban-Nya. 27 Dan sama seperti manusia
ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan
sesudah itu dihakimi, 28 demikian pula Kristus
hanya satu kali saja mengorbankan diri-Nya untuk
menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia
akan menyatakan diri-Nya sekali lagi tanpa
menanggung dosa untuk menganugerahkan
keselamatan kepada mereka, yang menantikan Dia.
Demikianlah sabda Tuhan !
Jmt : Syukur kepada Allah !
2.5. Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus
Kristus menurut Markus 12 : 38-44.
Dalam pengajaran-Nya Yesus berkata: "Hatihatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka
berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka
menerima penghormatan di pasar, 39 yang suka
duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di
tempat terhormat dalam perjamuan, 40 yang
38
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menelan rumah janda-janda, sedang mereka
mengelabui mata orang dengan doa yang panjangpanjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman
yang lebih berat." 41 Pada suatu kali Yesus duduk
menghadapi
peti
persembahan
dan
memperhatikan
bagaimana
orang
banyak
memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang
kaya memberi jumlah yang besar. 42 Lalu datanglah
seorang janda yang miskin dan ia memasukkan dua
peser, yaitu satu duit. 43 Maka dipanggil-Nya
murid-murid-Nya dan berkata kepada mereka:
"Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda
miskin ini memberi lebih banyak dari pada semua
orang yang memasukkan uang ke dalam peti
persembahan. 44 Sebab mereka semua memberi
dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari
kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu
seluruh nafkahnya."
Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah kita
yang mendengarkan, menghayati, dan menjadi
pelaku firman dalam hidup keseharian. Haleluya !.
Jmt : (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
2.6. Khotbah :
“Persembahan Yang Tidak Didasarkan Pada
Kemunafikan”
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2.7. Saat Teduh
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

: G4 Voice
: PS Imanuel
: PS Kidung Agung
: PS Gema Kasih

PELAYANAN PENERIMAAN ANGGOTA
KHUSUS KEBAKTIAN IV Pk. 17.00 WIB
A. PENGANTAR
PF : Dalam kebaktian hari ini akan dilayankan
Penerimaan Anggota bagi Saudara-saudara yang
telah memohon menjadi anggota GKI. Saudarasaudara kita ini berasal dari gereja ……………(nama
gereja asal mereka satu persatu). Mereka telah
memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan
oleh Tata Laksana GKI Pasal 63. Kita percaya
bahwa dalam iman kepada Yesus Kristus, Kepala
Gereja, dia adalah bagian dari gereja yang adalah
tubuh Kristus, yang esa, kudus, am dan rasuli. Kita
akan menerima saudara-saudara kita ini menjadi
anggota GKI di Jemaat ini, sehingga mereka akan
mengambil bagian secara penuh dalam kehidupan
dan pelayanan Jemaat kita di sini sebagai anggota
tubuh Kristus.
B.DOA SYUKUR
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C. PERNYATAAN IMAN
PF : Kami
bersukacita
karena
Saudara-saudara
menyatakan keinginan Saudara-saudara untuk
menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia. Agar
menjadi nyata bahwa Saudara-saudara sungguh
berketetapan untuk menjadi anggota GKI, saya
mengundang Saudara-saudara untuk berdiri. Di
hadapan Tuhan dan Jemaat-Nya, hendaklah Saudarasaudara menjawab pertanyaan-pertanyaan ini :
- Apakah Saudara dengan sungguh-sungguh ingin
menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia ?
- Apakah Saudara berjanji untuk menerima dan menaati
ajaran dan Tata Gereja, Gereja Kristen Indonesia?
- Apakah Saudara berjanji untuk dengan setia
mengambil
bagian
dalam
mewujudkan
persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan
kesaksian selaku anggota Gereja Kristen Indonesia?
……… (Pdt. menyebutkan nama Calon satu per satu
dan Calon Anggota Baru menjawab satu per satu)
Apakah jawaban Saudara ?
Calon : Ya, saya ingin dan berjanji.
D. PENGAKUAN IMAN
(berdiri)
Pnt. : Jemaat Tuhan, mari bersama-sama dengan
saudara-saudara calon anggota baru dalam
persekutuan jemaat di tempat ini, untuk
mengikrarkan pengakuan iman Percaya kita
seturut dengan Pengakuan Iman Rasuli.
Jmt : Aku percaya ……
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E. PELAYANAN PENERIMAAN ANGGOTA BARU
(duduk)
(semua Calon diminta maju ke depan)
PF : ……(Nama semua calon anggota) Berdasarkan
pengakuan dan penerimaan GKI atas baptisan dan
pengakuan percaya Saudara di gereja asal Saudara,
sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya
menyatakan Saudara menjadi anggota Gereja Kristen
Indonesia, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
(Mereka yang sudah diterima menjadi anggota GKI
kembali ke tempat duduk).
(Sesudah semuanya selesai, Pelayan Firman meminta
mereka semua untuk berdiri dan mengucapkan berkat.)
F. BERKAT
PF : Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah
memanggil Saudara-saudara dalam Kristus kepada
kemulian-Nya
yang
kekal,
melengkapi,
meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan
Saudara-saudara. Dialah yang empunya kuasa
sampai selama-lamanya! Amin.
(Jemaat berdiri, sementara itu penumpangan tangan berlanjut)
Jmt : (Menyanyikan doksologi menurut Kidung Jemaat 303b).
Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia,
sorga dan bumi, puji t’rus Sang Bapa, Putra,
Roh Kudus! Amin.
(Jemaat duduk, para anggota baru tetap berdiri)
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G. PESAN BAGI ANGGOTA BARU
PF : Saudara-saudara, kami bersukacita karena
Saudara-saudara telah menjadi anggota GKI.
Sebagai anggota GKI dalam jemaat di sini, Saudarasaudara dipanggil untuk berperanserta dalam
mewujudkan persekutuan serta melaksanakan
pelanyanan dan kesaksian.
H. PESAN BAGI JEMAAT
(Para anggota baru menghadap ke arah Jemaat)
PF : Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudarasaudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus
dan pewaris Kerajaan Allah dengan penuh kasih
sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah
dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan
Jemaat karya Allah nampak nyata.
Jmt : Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan,
kami menyambut Saudara-saudara untuk
bersama dengan kami bersekutu serta bersaksi
dan melayani bagi Kristus, karena kita satu
tubuh di dalam Dia.
(Para anggota baru dipersilahkan duduk)
Kebaktian dilanjutkan secara berurutan :
Doa Syafaat, Pengucapan Syukur, dst
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KHUSUS KEBAKTIAN I, II & III
Pk. 06.00, 08.00 & 10.30 WIB
2.8. Pengakuan Iman Rasuli
Pnt : Bersama dengan gereja di segala
tempat, marilah kita mengikrarkan
iman percaya kita, seturut dengan
Iman Rasuli. Aku percaya…
2.9. Doa Syafaat

(berdiri)
abad dan
pengakuan
Pengakuan
(duduk)

III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : “Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai
korban, ia memuliakan Aku; siapa yang jujur
jalannya, keselamatan yang dari Allah akan
Kuperlihatkan kepadanya.” (Mazmur 50:23)
BESARLAH UNTUNGKU
NKB.197 : 1, 3
1. Besarlah untungku jika Yesus milikku,
bersuka jiwaku kar'na damai yang penuh.
Meskipun angin k'ras badai dunia menderu,
tak goyah hatiku kar'na Yesus milikku.
Refrein :
Benar, benar, besarlah untungku.
Benar, benar, besarlah untungku.
Benar, benar, besarlah untungku.
Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku.
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3. Meski tumpuanku pada Yesus, Tuhanku,
tidaklah aku jauh dari susah dan keluh.
Di dunia yang fana 'ku 'kan tahan berperang,
di sorga yang baka dengan Yesus 'ku menang.
Refrein.
3.2. Doa persembahan

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN
4.1. Lagu Pengutusan
DULU 'KU MENCARI
NKB.183 : 1, 5
1. Dulu 'ku mencari hanya kurnia,
kini 'ku beroleh yang memb'rikannya.
Dulu perasaan pandu bagiku,
kini Firman Tuhan yang membimbingku.
Refrein:
Aku puji Yesus tak kenal lelah,
kar'na Dia sungguh Tuhanku adalah.
5. Dulu hasrat diri 'ku ikuti t'rus,
kini 'ku dibimbing sabda Penebus.
Dulu 'ku menuntut, tak mau menyerah,
Kini Tuhan saja ingin 'ku sembah
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 : Tuhan memberkati engkau dan melindungi
engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahNya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan
menghadapkan
wajah-Nya
kepadamu
dan
memberi engkau damai sejahtera.
Jmt : (menyanyikan) Haleluya, Haleluya, Haleluya,
Haleluya, Haleluya, Amin, amin, amin.
(Jemaat tetap berdiri sampai prosesi keluar Pelayan Firman)
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