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I.
PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(berdiri)
Pnt : Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, pujipujian kepada-Nya tetap di dalam mulutku.
HALELUYA! PUJILAH!
KJ. 1:1, 2
Refrein:
Haleluya! Pujilah Allah Yang Agung, Mahaesa!
Dalam Kristus kita kenal Allah Yang Hidup, Bapa kekal!
1. Langit, buana, semesta patut memuji kuasa-Nya,
kar’na berkat-Nya tak henti limpah kasih-Nya tak terperi
Refrein.
2. Wahai dunia, soraklah! Angkat suaramu, nyanyilah!
Tabuhlah tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang!
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
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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 : “Jangan takut, percaya saja!” demikian Tuhan Yesus
(Markus 5 : 36) meminta kepala rumah ibadah saat
menghadapi pergumulan hebat yang mengguncang
hidupnya. Dan Jika Daniel memilih hanya percaya
pada Allah saat menghadapi ancaman raja
Nebukadnezar (Daniel 3), lalu bagaimana dengan kita?
Apakah kita juga seperti mereka yang tidak menjadi
takut karena bersandar pada Allah?
APAPUN JUGA MENIMPAMU
KJ. 438 : 1, 2, 3, 4
1. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu.
Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu.
Refrein :
Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang,
Ia menjagamu, Tuhan menjagamu.
2. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu.
Masa depanmu kelam pekat? Tuhan menjagamu.
Refrein.
3. Dipelihara-Nya hidupmu; Tuhan menjagamu
dan didengarkan-Nya doamu; Tuhan menjagamu.
Refrein.
4. Cobaan apa mengganggumu? Tuhan menjagamu.
Buatlah Yesus sandaranmu; Dia menjagamu.
Refrein.
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1.4. Pengakuan Dosa
(PF memimpin doa Pengakuan Dosa)
JIKALAU TUHAN TIDAK MENEBUSKU
PKJ. 39 : 1, 2, 3
1. Jikalau Tuhan tidak menebusku
dan Tuhan tidak mengampuniku,
hidupku berbeban dan dosaku berat!
Marilah, ya Tuhan, jamah diriku.
Marilah, ya Tuhan, jamah diriku.
2. Jikalau Tuhan tidak menjagaku
dan tak menuntun, tak memimpinku,
hidupku tak tentu dan langkahku sesat.
Marilah, ya Tuhan, pimpin anak-Mu.
Marilah, ya Tuhan, pimpin anak-Mu.
3. Jikalau Tuhan datang menolongku,
dan Tuhan jaga hamba-Mu terus,
hidupku damailah, dosa terhapuslah.
Marilah, ya Tuhan, rangkul hamba-Mu.
Marilah, ya Tuhan, rangkul hamba-Mu.
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : “Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi
mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh, yang
memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam
Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.”
(Roma 8:1-2).
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jmt : Syukur kepada Allah !
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DALAM LAUTAN YANG KELAM
NKB 19 : 1, 2
1. Dalam lautan yang kelam, terancam jiwaku,
dalam dosa tenggelam, hilang harapanku.
Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku,
lalu ‘ku dis’lamatkan Mukhalisku.
Refrein :
Kasih kudus! Kasih kudus!
Yang t’lah mengangkatku: Kasih kudus!
Kasih kudus! Kasih kudus!
Yang t’lah mengangkatku: Kasih kudus!
(jemaat saling memberi salam sambil berkata: Damai Tuhan
bersertamu)
2. Kasih-Nya kudus, besar, patut kubalaslah;
kar’na itu ‘ku gemar agungkan nama-Nya.
Kuserahkan hidupku bulat kepada-Nya,
melayani Tuhanku selamanya!
Refrein.
II.
2.1.
2.2.
Pnt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan I :
: Bacaan pertama diambil dari Kitab Daniel 12 : 1-3
"Pada waktu itu juga akan muncul Mikhael,
pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anakanak bangsamu; dan akan ada suatu waktu kesesakan
yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak
ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi
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pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni
barangsiapa yang didapati namanya tertulis dalam
Kitab itu. 2 Dan banyak dari antara orang-orang yang
telah tidur di dalam debu tanah, akan bangun,
sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian
untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal.
3 Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti
cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak
orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang,
tetap untuk selama-lamanya.
Demikianlah sabda Tuhan !
Jmt : Syukur kepada Allah !
2.3. Antar Bacaan : Mazmur 16
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian dinyanyikan
bersama jemaat)
Jaga aku, ya Allah ‘ku berlindung pada-Mu.
Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dikau.
2. Banyaklah kesedihan pengikutnya allah lain.
Korban curahan mereka akan 'kujauhi.
3. Tuhanlah bagianku, warisan dan pialaku.
Kau sendiri meneguhkan yang jadi milik-Mu
Refrein.
5. 'Ku memuji Tuhan, yang menasehati aku.
Nuraniku mengajarku pada waktu malam.
6. Kau tunjukkan padaku, sebuah jalan kehidupan.
Sukacitapun melimpah dalam hadirat-Mu
Refrein.
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2.4. Bacaan II :
Pnt. : Bacaan kedua diambil dari Ibrani 10 : 11-25
Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari
pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan
korban yang sama, yang sama sekali tidak dapat
menghapuskan dosa. 12 Tetapi Ia, setelah
mempersembahkan hanya satu korban saja karena
dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah
kanan Allah, 13 dan sekarang Ia hanya menantikan
saatnya, di mana musuh-musuh-Nya akan dijadikan
tumpuan kaki-Nya. 14 Sebab oleh satu korban saja Ia
telah menyempurnakan untuk selama-lamanya
mereka yang Ia kuduskan. 15 Dan tentang hal itu Roh
Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, 16 sebab
setelah Ia berfirman: "Inilah perjanjian yang akan
Kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu," Ia
berfirman pula: "Aku akan menaruh hukum-Ku di
dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal
budi mereka, 17 dan Aku tidak lagi mengingat dosadosa dan kesalahan mereka." 18 Jadi apabila untuk
semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi
dipersembahkan korban karena dosa. 19 Jadi, saudarasaudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh
keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus,
20 karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang
hidup bagi kita melalui tabir, yaitu diri-Nya sendiri,
21 dan kita mempunyai seorang Imam Besar sebagai
kepala Rumah Allah. 22 Karena itu marilah kita
menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan
keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah
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dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita
telah dibasuh dengan air yang murni. 23 Marilah kita
teguh
berpegang
pada
pengakuan
tentang
pengharapan kita, sebab Ia, yang menjanjikannya,
setia. 24 Dan marilah kita saling memperhatikan
supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam
pekerjaan baik. 25 Janganlah kita menjauhkan diri dari
pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan
oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling
menasihati, dan semakin giat melakukannya
menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Demikianlah sabda Tuhan !
Jmt : Syukur kepada Allah !
2.5. Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus
Kristus menurut Markus 13 : 1-8.
Ketika Yesus keluar dari Bait Allah, seorang muridNya berkata kepada-Nya: "Guru, lihatlah betapa
kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedunggedung itu!" 2 Lalu Yesus berkata kepadanya:
"Kaulihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu
batupun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain,
semuanya akan diruntuhkan." 3 Ketika Yesus duduk di
atas Bukit Zaitun, berhadapan dengan Bait Allah,
Petrus, Yakobus, Yohanes dan Andreas bertanya
sendirian kepada-Nya: 4 "Katakanlah kepada kami,
bilamanakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya,
kalau semuanya itu akan sampai kepada
kesudahannya." 5 Maka mulailah Yesus berkata kepada
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mereka: "Waspadalah supaya jangan ada orang yang
menyesatkan kamu! 6 Akan datang banyak orang
dengan memakai nama-Ku dan berkata: Akulah dia,
dan mereka akan menyesatkan banyak orang. 7 Dan
apabila kamu mendengar deru perang atau kabarkabar tentang perang, janganlah kamu gelisah.
Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum
kesudahannya. 8 Sebab bangsa akan bangkit melawan
bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi
gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada
kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan
menjelang zaman baru.
Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah kita yang
mendengarkan, menghayati, dan menjadi pelaku
firman dalam hidup keseharian. Haleluya !.
Jmt : (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
2.6. Khotbah :
“Janganlah Takut, Bersandarlah Pada Tuhan”
2.7. Saat Teduh
Kebaktian I&II
Kebaktian III
Kebaktian IV

: PS Glorificamus
: PS Adoramus
: PSA Tunas Zaitun 2

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…
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2.9. Doa Syafaat
(diakhiri dengan Doa Bapa Kami yang dinyanyikan)

(duduk)

III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Allah telah begitu mengasihi kita, pemeliharaan-Nya
begitu nyata setiap hari dalam hidup yang kita jalani.
Sekaranglah saatnya kita untuk menyatakan syukur
kepada- Nya dalam bentuk persembahan. Dengarlah
Firman Tuhan yang mengawali persembahan syukur
dan terambil dari : 2 Korintus 8:14 “Maka hendaklah
sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan
mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan
kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan.”
APALAH ARTI IBADAHMU
PKJ 264 :1, 2, 3
1. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan,
bila tiada rela sujud dan sungkur?
Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan,
bila tiada hati tulus dan syukur?
Refrein:
Ibadah sejati, jadikanlah persembahan.
Ibadah sejati: kasihilah sesamamu!
Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan,
jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
2. Marilah ikut melayani orang berkeluh,
agar iman tetap kuat serta teguh.
Itulah tugas pelayanan, juga panggilan,
persembahan yang berkenan bagi Tuhan.
Refrein.
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3. Berbahagia orang yang hidup beribadah,
yang melayani orang susah dan lemah
dan penuh kasih menolong orang yang terbeban;
itulah tanggung jawab orang beriman.
Refrein.
3.2. Doa persembahan

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN
4.1. Lagu Pengutusan
KITA HARUS MEMBAWA BERITA
KJ. 426 : 1, 2, 3
1. Kita harus membawa berita Pada dunia dalam gelap
tentang kebenaran dan kasih
dan damai yang mentap, dan damai yang mentap
Refrein:
Karna g’lap jadi remang pagi,
dan remang jadi siang t’rang.
Kuasa Kristus ‘kan nyatalah,
rahmani dan cemerlang.
2. Kita harus menyanyikan gita
melembutkan hati keras,
supaya senjata Iblis
remuk dan seg'ra lepas, remuk dan seg'ra lepas.
Refrein.
3. Kita harus membawa berita: Allah itu kasih belas.
Dib'rikan Putra tunggal-Nya,
supaya kita lepas, supaya kita lepas.
Refrein.
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4.2.
PF
Jmt
PF
Jmt
PF
Jmt

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

4.3. Berkat
PF : Pulanglah dengan membawa damai sejahtera Allah,
nyatakanlah segala kebenaran-Nya dan terimalah
berkat dari pada-Nya. “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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