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A. JEMAAT BERHIMPUN
01. SAAT TEDUH
02. PANGGILAN BERIBADAH
(JemaatBerdiri)
Pnt : Ya TUHAN, Tuhan kami, betapamulianyanama-Mu di
seluruhbumi!
J
: Keagungan-Mu yang mengatasilangitdinyanyikan.
Pnt : Akumaubersyukurkepada TUHAN dengansegenaphatiku,
J
: akumaumenceritakansegalaperbuatan-Mu yang ajaib.
03. PROSESI

Mulia, Mulia Nama-Nya
PKJ. 2

Mulia, mulianama-Nya.
BagiYesuskemuliaan, puji, sembah!
Mulia, kekuasaan-Nya
Memb’riberkatbagijemaat,Bersyukurlah!
Pujilah, tinggikanlahRajamuYesus.
Dialahselamanya Sang Raja benar!
Mulia, mulianama-Nya!
Sang Penebus, Mahakudus, Mahabesar.
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Majesty, worship His Majesty
Unto Jesus be all glory power and praise
Majesty, Kingdom authority
Flows from His Throne unto His own
His anthem raise
So exalt, lift up on high, the name of Jesus
Magnify come glorify, Christ Jesus the King
O… Majesty, worship His Majesty
Jesus who died, now glorified
King of all Kings
04.
PF
J
05.
PF
J
06.
PF

VOTUM
: PertolongankitaadalahdalamnamaTuhan,
yang
menciptakanlangit dan bumi, yang kasihsetia-Nya
melingkupisemestakini dan sampaiselama-lamanya!
: (menyanyikan) Amin AminAmin
SALAM
: Kasih karunia dan damaisejahteradari Allah, Bapakita dan
dariTuhanYesusKristus, menyertaisaudarasekalian.
: Dan besertasaudara juga.
KATA PEMBUKA
(Jemaat Duduk)
: SebabTuhanmahabesar
dan
terpujisangat,
Ialebihdahsyatdari pada segalaallah. Keangungan dan
semarakada
di
hadapan-Nya,
kekuatan
dan
kehormatanada di tempat kudus-Nya. (Mazmur 96:4,6)

07. NYANYIAN JEMAAT
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MujizatItuNyata
(dinyayikan dua kali)
Takterbataskuasa-Mu Tuhan
Semua dapat Kau lakukan
Apa yang kelihatanmustahilbagiku
Itusangatmungkinbagi-Mu
Di saatkutakberdaya
Kuasa-Mu yang sempurna
Ketikakupercaya
Mujizatitunyata
Bukankar’nakekuatan
Namunroh-Mu yaTuhan
Ketikakuberdoa
Mujizatitunyata
08. PENGAKUAN DOSA
PF : (MenaikkandoapengakuanDosa)
09. NYANYIAN JEMAAT
Dari LembahSengsaraku
KJ 24b :1,4
1.
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Dari lembahsengsaraku 'kuberseru, yaTuhan!
Dengarlahsuarahamba-Mu, dosaku pun kabulkan!
Jikalaukesalahankuterusteringat oleh-Mu,
Tak dapat 'kubertahan.

4.

Hai Israel, berharaplahkepadaTuhansaja!
MahaPengasihDialah, Penolongkaumpercaya.
Umat-Nya dibebaskan-Nya darisegaladosanya;
Dib'ri-Nya hidupbaru!

10. BERITA ANUGERAH
(JemaatBerdiri)
PF : “Dalamhalinilahkasih Allah dinyatakan di tengahtengahkita, yaitubahwa Allah telahmengutusAnak-Nya
yang tunggalkedalam dunia, supayakitahidup oleh-Nya.
Inilahkasihitu: Bukankita yang telahmengasihi Allah, tetapi
Allah
yang
telahmengasihikita
dan
yang
telahmengutusAnak-Nya
sebagaipendamaianbagidosadosakita”(1 Yohanes 4:9-10)
DemikianlahberitaanugerahdariTuhan!
J
: SyukurkepadaAllah !
11. NYANYIAN JEMAAT
Sungguh Indah KabarMulia
KJ 383 : 1, 3
1. Sungguh indah kabar mulia; hai percayalah!
Yesus Kristus tak berubah s'lama-lamanya!
Darah-Nya tetap menghapus dosa dan cela.
Ia hibur yang berduka. Puji nama-Nya!
Refrein :
Baik kemarin, hari ini, s'lama-lamanya
Yesus Kristus tak berubah, puji nama-Nya!
Puji nama-Nya, puji nama-Nya!
YesusKristustakberubah, pujinama-Nya!

(jemaatsalingmemberisalamsambilberkata:
DamaiTuhanbersertamu)
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3. Badai dan gelora laut tunduk pada-Nya;
kini juga badai hati ditenangkan-Nya.
Ia yang telah bergumul di Getsemani,
mendampingi kita dalam saat yang pedih.
Refrein.
B. PELAYANAN FIRMAN
12. DOA PELAYANAN FIRMAN
(JemaatDuduk)
13. PEMBACAAN ALKITAB
a. BacaanPertama
Pnt : Bacaanpertamadiambildari Kitab Yesaya62 : 1-5
Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh
karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai
kebenarannya
bersinar
seperti
cahaya
dan
2
keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsabangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan
melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau
dengan nama baru yang akan ditentukan oleh TUHAN
sendiri.3 Engkau akan menjadi mahkota keagungan di
tangan TUHAN dan serban kerajaan di tangan Allahmu.4
Engkau tidak akan disebut lagi "yang ditinggalkan suami",
dan negerimu tidak akan disebut lagi "yang sunyi", tetapi
engkau akan dinamai "yang berkenan kepada-Ku" dan
negerimu "yang bersuami", sebab TUHAN telah berkenan
kepadamu, dan negerimu akan bersuami.5 Sebab seperti
seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara,
demikianlah Dia yang membangun engkau akan menjadi
suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai
melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan
girang hati atasmu.
: DemikianlahsabdaTuhan !
: SyukurkepadaAllah !
1

Pnt
J
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b.

AntarBacaan / MazmurTanggapan

Mazmur 36 : 6-11
Refrein
(pertama
kali
dinyanyikan
kemudiandinyanyikanbersamajemaat)
Ya, Tuhankasih-Mu sampaikelangit,
Setia-Mu Tuhansampaikeawan.
Betapaberharga, kasihsetia-Mu.
Anakmanusiaberlindung pada-Mu.

oleh

cantor,

1. Keadilan-Mu bagaikangunung Allah,
dan hokum-Mu bagaisamud'ra yang hebat.
Manusia dan hewanEngkauselamatkan,
O, betapabesarkasih-Mu Tuhan.
Refrein.
2. Merekakenyangdengan lemak di rumah-Mu;
Kau b'riminumdarisungaikesenangan-Mu.
Sebab pada-Mu adasumberhayat,
dalamt'rang-Mu kami melihatterang.
Refrein.
3. Lanjutkanlahkasihsetia-Mu, yaTuhan,
bagi orang-orang yang mengenalDikau.
Dan keadilan-Mu,lanjutkan, yaTuhan,
kepada orang yang tulushatinya.
Refrein.
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c. BacaanKedua
Pnt : Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 12: 1-11
Sekarang tentang karunia-karunia Roh. Aku mau, saudarasaudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya.2 Kamu
tahu, bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah,
kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang
bisu.3 Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak
ada seorangpun yang berkata-kata oleh Roh Allah, dapat
berkata: "Terkutuklah Yesus!" dan tidak ada seorangpun,
yang dapat mengaku: "Yesus adalah Tuhan", selain oleh Roh
Kudus.4 Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh.5 Dan ada
rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan.6 Dan ada berbagaibagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang
mengerjakan semuanya dalam semua orang.7 Tetapi kepada
tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk
kepentingan bersama.8 Sebab kepada yang seorang Roh
memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan
kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia
berkata-kata dengan pengetahuan.9 Kepada yang seorang
Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia
memberikan karunia untuk menyembuhkan.10 Kepada yang
seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat,
dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk
bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia
untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang
seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan
bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia
untuk menafsirkan bahasa roh itu.11 Tetapi semuanya ini
dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang
memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus,
seperti yang dikehendaki-Nya.
: DemikianlahsabdaTuhan !
: SyukurkepadaAllah !
1

Pnt
J
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d. BacaanKetiga
PF : Bacaanketigadiambildari
InjilTuhanYesusKristusmenurutYohanes2 : 1-11.

Kitab

1Pada

PF
J

hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea,
dan ibu Yesus ada di situ;2 Yesus dan murid-murid-Nya
diundang juga ke perkawinan itu.3 Ketika mereka
kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada-Nya: "Mereka
kehabisan anggur."4 Kata Yesus kepadanya: "Mau apakah
engkau dari pada-Ku, ibu? Saat-Ku belum tiba."5 Tetapi ibu
Yesus berkata kepada pelayan-pelayan: "Apa yang dikatakan
kepadamu, buatlah itu!"6 Di situ ada enam tempayan yang
disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi,
masing-masing isinya dua tiga buyung.7 Yesus berkata
kepada pelayan-pelayan itu: "Isilah tempayan-tempayan itu
penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai
penuh.8 Lalu kata Yesus kepada mereka: "Sekarang cedoklah
dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun
membawanya.9 Setelah pemimpin pesta itu mengecap air,
yang telah menjadi anggur itu--dan ia tidak tahu dari mana
datangnya, tetapi pelayan-pelayan, yang mencedok air itu,
mengetahuinya--ia memanggil mempelai laki-laki,10 dan
berkata kepadanya: "Setiap orang menghidangkan anggur
yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah
yang kurang baik; akan tetapi engkau menyimpan anggur
yang baik sampai sekarang."11 Hal itu dibuat Yesus di Kana
yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tanda-Nya
dan dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaan-Nya, dan
murid-murid-Nya percaya kepada-Nya.
: Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus,
berbahagialah setiap orang yang mendengar serta
memelihara di dalam hatinya. Haleluya!
: (menyanyikan) Haleluya, Haleluya, Haleluya.
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14.

KHOTBAH:
“MukjizatItuNyata”

15.

SAAT HENING

16.

PERSEMBAHAN PUJIAN:
Kebaktian I
: PS Efrata
Kebaktian II
: PS Gema Kasih
Kebaktian III
: PSA Tunas Zaitun 2

17. PENGAKUAN IMAN
(JemaatBerdiri)
Pnt. : Marilahkitabersamadenganumat Allah di masa lalu, masa
kini dan masa depanmengingatPengakuaniman pada
baptisankitamenurutPengakuan Iman Rasuli.
Pnt+J : Akupercaya…
18. DOA SYAFAAT
(Jemaat Duduk)
PF : (MenaikkandoasyafaatdiakhiridengannyanyianDoaBapa
Kami)
C. PELAYANAN PERSEMBAHAN
19. NAS PERSEMBAHAN
Pnt :
Marilahkitamengungkapkansyukurkitamemberikanp
ersembahankepadaTuhan.
“Hendaklahmasingmasingmemberikanmenurutkerelaanhatinya,
jangandengansedihhatiataukarenapaksaan, sebab Allah
mengasihi orang yang memberidengansukacita. Dan Allah
sanggupmelimpahkansegalakasihkaruniakepadakamu,
supayakamusenantiasaberkecukupan di dalamsegalasesuatu
dan malahberkelebihan di dalampelbagaikebajikan.” (II
Korintus 9:7, 8)
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20. NYANYIAN JEMAAT
Mari BersyukurSemua
KJ. 291:1-5
1. Mari bersyukursemuaataskebajikanTuhan!
Refrein:
Kasih perjanjian-Nyasungguhnyataselamanya.
2. Langit-bumiciptaan-Nyamencerminkankuasa-Nya.
Refrein.
3. UmatNyadibebaskan-Nyauntukhidupbersejaht’ra.
Refrein.
4. Dia yang mengingatkitadalamsusah dan derita.
Refrein.
5. Mari bersyukursemuaataskebajikanTuhan.
Refrein.
21.

DOA PERSEMBAHAN

(JemaatBerdiri)

D. PENGUTUSAN
22. NYANYIAN JEMAAT
INGAT AKAN NAMA YESUS
KJ 344 : 1, 2, 3
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1.

Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih:
Nama itu menghiburmu k’mana saja kau pergi.
Refrein:
Indahlah nama-Nya, pengharapan dunia!
Indahlah nama-Nya, suka sorga yang baka!

2.

BawanamaTuhanYesus,itulahperisaimu.
Biladatangpencobaan,itu yang menolongmu.
Refrein.

3.

SungguhagungnamaYesus,hatikitabergemar.
Bilakitadirangkul-Nya,sukacita pun besar.
Refrein.

23. PENGUTUSAN
PF : ArahkanlahhatimukepadaTuhan.
J
: Kami mengarahkanhati kami kepada Tuhan.
PF : JadilahsaksiKristus.
J
: Syukurkepada Allah.
PF : TerpujilahTuhan.
J
: Kini dan selamanya.
24. BERKAT
PF : Tuhanmemberkatiengkau
dan
melindungiengkau.
Tuhanmenyinariengkaudenganwajah-Nya
dan
memberiengkaukasihkarunia;
Tuhanmenghadapkanwajah-Nya
kepadamu
dan
memberiengkaudamaisejahtera. AMIN.
J
:
(menyanyikan)HaleluyaHaleluyaHaleluyaHaleluy
aHaleluya. Amin AminAmin.
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(Jemaattetapberdirisampaiprosesikeluar
PelayananFirman)
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