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I.
PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(duduk)
Pnt : Saudara-saudara kekasih Tuhan, saya undang untuk
berdiri, kata-kata yang kita ucapkan dan kalimat yang
kita sampaikan sesungguhnya bukan hanya melulu alot
komunikasi yang menghubungkan kita dengan sesama.
Namun dalam kata dan kalimat itu ada pesan, yang
melaluinya kita menghadirkan sabda Tuhan. Bersama
kita memasuki ibadah-Nya dan menantikan sabda-Nya.
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.
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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 yang Yesus kasihi, firman Tuhan
menuliskan: “ 6 Masuklah, marilah kita sujud
menyembah, berlutut di hadapan TUHAN yang
menjadikan kita. 7 Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah
umat gembalaan-Nya dan kawanan domba tuntunan
tangan-Nya.” (Mazmur 95 : 6-7a)
CAKRAWALA DAN MALAIKAT
KJ. 65 : 1, 2
1. Cakrawala dan malaikat, mari puji Allahmu!
Surya, bulan, bintang-bintang, puji Yang menciptamu!
Allah Bapa t'lah bersabda, jagat patuh pada-Nya:
Oleh hukum yang abadi Ia bimbing semesta.
2. Puji Allah Mahamulia; Janji dipenuhi-Nya.
Diberi-Nya kemenangan, bagi yang dipilih-Nya.
Maut dan dosa dikalahkan; umat Allah s'lamatlah,
Sorga dan seisi dunia, puji, puji nama-Nya!
1.4. Pengakuan Dosa
PF : (PF Menaikkan doa pengakuan Dosa)
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AKU MILIK-MU, YESUS, TUHANKU
KJ. 362 : 1, 2, 3
1. Aku milik-Mu, Yesus, Tuhanku; kudengar suara-Mu.
‘Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu.
Refrein:
Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu.
Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku.
2. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia,
hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia.
Refrein.
3. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu, Allahku;
dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu.
Refrein.
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : Bagi setiap kita yang datang kepada-Nya dalam
pengakuan, Firman Tuhan dalam Yakobus 4 : 8-10
menuliskan demikian : “Mendekatlah kepada Allah,
dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah
tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa! dan
sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati!.
Sadarilah
kemalanganmu,
berdukacita
dan
merataplah; hendaklah tertawamu kamu ganti dengan
ratap
dan
sukacitamu
dengan
dukacita.
10 Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan
meninggikan kamu.”
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 Nehemia 8 : 1-10
Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel
telah menetap di kota-kotanya, 2 maka serentak
berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan
pintu gerbang Air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli
kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni
kitab hukum yang diberikan TUHAN kepada Israel.
3 Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu imam
Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah,
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yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap
orang yang dapat mendengar dan mengerti. 4 Ia
membacakan beberapa bagian dari pada kitab itu di
halaman di depan pintu gerbang Air dari pagi sampai
tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan
semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh
perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan
kitab Taurat itu. 5 Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas
mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di
sisinya sebelah kanan berdiri Matica, Sema, Anaya,
Uria, Hilkia dan Maaseya, sedang di sebelah kiri berdiri
Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakharia
dan Mesulam. 6 Ezra membuka kitab itu di depan mata
seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua
orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu semua
orang bangkit berdiri. 7 Lalu Ezra memuji TUHAN, Allah
yang maha besar, dan semua orang menyambut
dengan: "Amin, amin!", sambil mengangkat tangan.
Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah
kepada TUHAN dengan muka sampai ke tanah. 8 Juga
Yesua, Bani, Serebya, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia,
Maaseya, Kelita, Azarya, Yozabad, Hanan, Pelaya, yang
adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu
kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu
berdiri di tempatnya. 9 Bagian-bagian dari pada kitab
itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan
diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan
dimengerti. 10 Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu,
dan imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi
yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka
semuanya: "Hari ini adalah kudus bagi TUHAN
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Allahmu. Jangan kamu berdukacita dan menangis!",
karena semua orang itu menangis ketika mendengar
kalimat-kalimat Taurat itu.
Demikianlah sabda Tuhan !
Jmt : Syukur kepada Allah !
2.3. Antar Bacaan : Mazmur 19
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian dinyanyikan
bersama jemaat)
Agung, agung, karya-Mu, ya Tuhan.
Biarlah ucapanku, naik kepada-Mu!
1. Langit c'ritakan kemuliaan-Mu,
cakrawala b'ritakan karya-Mu.
Hari b'ritakan kepada hari, tentang perbuatan-Mu.
Malam sampaikan kepada malam
tentang hikmat-Mu, Tuhan!
Refrein.
2. Walau tak ada berita dan kata,
tak terdengar suara mereka,
namun gemanya terus terpencar,
sampai ke ujung dunia.
dan perkataan mereka sampai di ujung-ujung bumi.
Refrein.
2.4. Bacaan II :
PL : Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 12: 12-31
Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggotaanggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun
12
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banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus.
13 Sebab dalam satu Roh kita semua, baik orang Yahudi,
maupun orang Yunani, baik budak, maupun orang
merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita
semua diberi minum dari satu Roh. 14 Karena tubuh juga
tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak
anggota. 15 Andaikata kaki berkata: "Karena aku bukan
tangan, aku tidak termasuk tubuh", jadi benarkah ia
tidak termasuk tubuh? 16 Dan andaikata telinga berkata:
"Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh",
jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? 17 Andaikata
tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah
pendengaran? Andaikata seluruhnya adalah telinga, di
manakah penciuman? 18 Tetapi Allah telah memberikan
kepada anggota, masing-masing secara khusus, suatu
tempat pada tubuh, seperti yang dikehendaki-Nya.
19 Andaikata semuanya adalah satu anggota, di manakah
tubuh? 20 Memang ada banyak anggota, tetapi hanya
satu tubuh. 21 Jadi mata tidak dapat berkata kepada
tangan: "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala
tidak dapat berkata kepada kaki: "Aku tidak
membutuhkan engkau." 22 Malahan justru anggotaanggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang
paling dibutuhkan. 23 Dan kepada anggota-anggota
tubuh yang menurut pemandangan kita kurang
terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan
terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita
berikan perhatian khusus. 24 Hal itu tidak dibutuhkan
oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah
menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada
anggota-anggota yang tidak mulia diberikan
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penghormatan khusus, 25 supaya jangan terjadi
perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggotaanggota yang berbeda itu saling memperhatikan.
26 Karena itu jika satu anggota menderita, semua
anggota turut menderita; jika satu anggota dihormati,
semua anggota turut bersukacita. 27 Kamu semua adalah
tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah
anggotanya. 28 Dan Allah telah menetapkan beberapa
orang dalam Jemaat: pertama sebagai rasul, kedua
sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya
mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan
mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk
memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh.
29 Adakah mereka semua rasul, atau nabi, atau pengajar?
Adakah mereka semua mendapat karunia untuk
mengadakan mujizat, 30 atau untuk menyembuhkan, atau
untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk
menafsirkan bahasa roh? 31 Jadi berusahalah untuk
memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Dan
aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi.
Demikianlah sabda Tuhan !
Jmt : Syukur kepada Allah !
2.5. Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus
Kristus menurut Lukas 4 : 14-21.
Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dan
tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu.
15 Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat
di situ dan semua orang memuji Dia. 16 Ia datang ke
14
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Nazaret tempat Ia dibesarkan, dan menurut
kebiasaan-Nya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah
ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab.
17 Kepada-Nya diberikan kitab nabi Yesaya dan setelah
dibuka-Nya, Ia menemukan nas, di mana ada tertulis:
18 "Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah
mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik
kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus
Aku 19 untuk memberitakan pembebasan kepada
orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orangorang buta, untuk membebaskan orang-orang yang
tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan
telah datang." 20 Kemudian Ia menutup kitab itu,
memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk;
dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju
kepada-Nya. 21 Lalu Ia memulai mengajar mereka,
kata-Nya: "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu
kamu mendengarnya."
Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah kita yang
mendengarkan, menghayati, dan menjadi pelaku
firman dalam hidup keseharian. Haleluya !.
Jmt : (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
2.6. Khotbah :
“Sabda Yang Menghadirkan Tuhan”
2.7. Saat Teduh
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV
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: Ens. Gunsa
: PS Biduan Sion
: Ens. Anak
: PS Adoramus

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…
2.9. Doa Syafaat

(duduk)

III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Saudara-saudara kebesaran kasih Allah bagi kita
dalam kemurahan-Nya yang tak berbatas membuat
setiap kita layak untuk bersyukur kepada-Nya.
Firman-Nya menuliskan : “Berilah kepada TUHAN
kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan
masuklah ke pelataran-Nya!” (Mazmur 96 : 8)
BAWA PERSEMBAHANMU
PKJ. 146:1, 2, 3
1. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan
dengan rela hatimu, janganlah jemu.
Bawa persembahanmu, bawa dengan suka.
Refrein:
Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu.
Bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
2. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi
oleh apa saja pun dalam dunia.
Kasih dan karunia sudah kau terima.
Refrein.
3. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai
agar kerajaan-Nya makin nyatalah.
Damai dan sejahtera diberikan Tuhan.
Refrein.
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3.2. Doa persembahan

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN
4.1. Lagu Pengutusan
TERSEMBUNYI UJUNG JALAN
KJ. 416 : 1, 3
1. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh;
'ku dibimbing tangan Tuhan ke neg'ri yang tak 'ku tahu.
Bapa, ajar aku ikut, pa juga maksud-Mu,
tak bersangsi atau Takut, beriman tetap teguh.
3. Tuhan, janganlah biarkan kutentukan nasibku.
B'rilah hanya kudengarkan keputusan hikmat-Mu.
Aku ini pun selaku kanak-kanak yang bebal.
Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal.
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 wajah-Nya 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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