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I.
PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(duduk)
Pnt : “Hanya dekat Allah saja aku tenang, dari pada-Nyalah
keselamatanku” demikian sang pemazmur menyatakan
kehadiran Allah dalam hidup umat manusia. Untuk itu
saudara-saudara dalam Kristus Yesus, marilah kita berdiri
dan bersehati beribadah kepada Allah sumber keselamatan.
HAI KRISTEN, NYANYILAH
NKB.1 : 1, 2
Pencipta : Christian Hendry Bateman

1.

Hai Kristen, nyanyilah - Haleluya! Amin!
Rajamu pujilah - Haleluya! Amin!
Padukan suaramu di dapan Tuhanmu,
nyanyikanlah merdu - Haleluya! Amin!

2.

Hatimu angkatlah - Haleluya! Amin!
Mari bersoraklah - Haleluya! Amin!
Tuhan Sahabatmu tinggal bersamamu,
Kasih-Nya pun teguh - Haleluya! Amin!

2

1.2. Votum & Salam
PF : Pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa Pencipta langit
dan bumi, yang kasih setia-Nya kekal untuk selama-lamanya
Jmt : (menyanyikan) Amin, amin, amin.
PF : Salam Sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di
dalam nama Tuhan.
Jmt : Salam sejahtera bagi saudara juga.
1.3. Kata Pembuka
(duduk)
PF : “Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang
memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya
kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap,
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaKu, diberikan-Nya kepadamu.” demikian perkataan Tuhan
Yesus dalam Yohanes 15 : 16.
Perkataan yang
mengingatkan kita betapa IA punya rencana yang indah
bagi kau dan aku. Untuk itu selayaknyalah kita bersyukur
KASIHKU PADAMU TAMBAHKANLAH!
NKB.141 : 2, 3
Pencipta : Elizabeth P.Prentiss

2. Dahulu dunia andalanku,
kini Engkau, Tuhan, harapanku.
Inilah doaku: Tambahkan kasihku,
makin besar kepada-Mu!
3. Walaupun badai k'ras memukulku,
namun penghiburku malak kudus.
Inilah laguku: Tambahkan kasihku,
makin besar kepada-Mu!
1.4. Pengakuan Dosa
PF : (Menaikkan doa pengakuan Dosa)
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O ALLAHKU JENGUKLAH DIRIKU
NKB. 13 : 1, 4
Pencipta : Edwin Orr

1. O Allahku, jenguklah diriku,
Ujilah hati dan pikiranku.
Aku telah berdosa dan cemar,
sucikan dan jadikan ‘ku benar.
4. O Roh Kudus, bangkitkan jiwaku,
mari berkarya dalam hidupku.
Firman-Mulah tumpuan yang teguh,
Dan kudambakan rahmat-Mu penuh.
1.5. Berita Anugerah
PF : Jemaat diundang bangkit menyambut berita sukacita yang
terambil dari Roma 5 : 1-2 : ”Sebab itu, kita yang dibenarkan
karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah
oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga
beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di
dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam
pengharapan akan menerima kemuliaan Allah.”
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jmt : Syukur kepada Allah !
BUKAN KAR’NA UPAHMU
PKJ. 265 : 1, 2
Pencipta : Godlief Soumokil

1. Bukan kar’na upahmu
dan bukan kar’na kebajikan hidupmu,
bukan persembahanmu
dan bukan pula hasil perjuanganmu:
Allah mengampuni kesalahan umat-Nya
oleh kar’na kemurahan-Nya;
melalui pengorbanan Putra Tunggal-Nya
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ditebus-Nya dosa manusia.
Refrein:
Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah!
Bersyukur, hai bersyukur selamanya!
(jemaat saling memberi salam sambil berkata: Damai Tuhan bersertamu)
2. Janganlah kau bermegah
dan jangan pula meninggikan dirimu;
baiklah s’lalu merendah
dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya.
Keangkuhan tiada berkenan kepada-Nya;
orang sombong direndahkan-Nya.
Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh,
yang rendah ‘kan ditinggikan-Nya.
Refrein.
II.
2.1.
2.2.
Pnt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan I :
: Bacaan pertama diambil dari Yesaya 6 : 1-13
1 Dalam tahun matinya raja Uzia aku melihat Tuhan duduk
di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahNya memenuhi Bait Suci. 2 Para Serafim berdiri di sebelah
atas-Nya, masing-masing mempunyai enam sayap; dua
sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, dua sayap
dipakai untuk menutupi kaki mereka dan dua sayap dipakai
untuk melayang-layang. 3 Dan mereka berseru seorang
kepada seorang, katanya: "Kudus, kudus, kuduslah TUHAN
semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya!" 4 Maka
bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang
yang berseru itu dan rumah itupun penuhlah dengan asap.
5 Lalu kataku: "Celakalah aku! aku binasa! Sebab aku ini
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seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah
bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang
Raja, yakni TUHAN semesta alam." 6 Tetapi seorang dari
pada Serafim itu terbang mendapatkan aku; di tangannya
ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah.
7 Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata:
"Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu
telah dihapus dan dosamu telah diampuni." 8 Lalu aku
mendengar suara Tuhan berkata: "Siapakah yang akan
Kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk Aku?" Maka
sahutku: "Ini aku, utuslah aku!" 9 Kemudian firman-Nya:
"Pergilah, dan katakanlah kepada bangsa ini: Dengarlah
sungguh-sungguh, tetapi mengerti: jangan! Lihatlah
sungguh-sungguh, tetapi menanggap: jangan! 10 Buatlah hati
bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar
dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan
mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan
telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan
menjadi sembuh." 11 Kemudian aku bertanya: "Sampai
berapa lama, ya Tuhan?" Lalu jawab-Nya: "Sampai kota-kota
telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan
di rumah-rumah tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi
sunyi dan sepi. 12 TUHAN akan menyingkirkan manusia
jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong.
13 Dan jika di situ masih tinggal sepersepuluh dari mereka,
mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan, namun
keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawijawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang.
Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus!"
Demikianlah sabda Tuhan !
Jmt : Syukur kepada Allah !
6

2.3. Antar Bacaan : Mazmur 138
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian dinyanyikan
bersama jemaat)
Aku hendak menaikkan syukur,
bagi-Mu Tuhan dengan seg’nap hati.
Di hadapan para Allah yang lain,
‘ku kan bermazmur bagi-Mu, Tuhan.
3. Raja-raja bumi pun bersyukur pada-Mu,
kar'na mendengar janji dari mulut-Mu.
Dinyanyikannya tentang jalan-jalan-Mu
kar'na besar kemuliaan-Mu, Tuhan.
Refrein.
4. Walau Tuhan itu sungguh tinggi mulia,
namun Ia tetap mau melihat yang hina.
Tapi kepada orang-orang yang sombong
Allah mengenal hanya dari jauh.
Refrein.
2.4. Bacaan II :
Pnt. : Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 15 : 1-11.
Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan
kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang
kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri.
2 Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh
berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan
kepadamu--kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi
percaya. 3 Sebab yang sangat penting telah kusampaikan
kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah
bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai
dengan Kitab Suci, 4 bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa
1
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Ia telah dibangkitkan, pada hari yang ketiga, sesuai dengan
Kitab Suci; 5 bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas
dan kemudian kepada kedua belas murid-Nya. 6 Sesudah itu
Ia menampakkan diri kepada lebih dari lima ratus saudara
sekaligus; kebanyakan dari mereka masih hidup sampai
sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal.
7 Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus,
kemudian kepada semua rasul. 8 Dan yang paling akhir dari
semuanya Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama
seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. 9 Karena
aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku
telah menganiaya Jemaat Allah. 10 Tetapi karena kasih
karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang,
dan kasih karunia yang dianugerahkan-Nya kepadaku tidak
sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras dari pada
mereka semua; tetapi bukannya aku, melainkan kasih
karunia Allah yang menyertai aku. 11 Sebab itu, baik aku,
maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan
demikianlah kamu menjadi percaya.
Demikianlah sabda Tuhan !
Jmt : Syukur kepada Allah !
2.5. Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus
Kristus menurut Lukas 5 : 1-11
1 Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret,
sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak
mendengarkan firman Allah. 2 Ia melihat dua perahu di tepi
pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang
membasuh jalanya. 3 Ia naik ke dalam salah satu perahu itu,
yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan
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perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Ia duduk dan
mengajar orang banyak dari atas perahu. 4 Setelah selesai
berbicara, Ia berkata kepada Simon: "Bertolaklah ke tempat
yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." 5
Simon menjawab: "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja
keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena
Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." 6 Dan
setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah
besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. 7 Lalu mereka
memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain
supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang,
lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan
ikan hingga hampir tenggelam. 8 Ketika Simon Petrus melihat
hal itu iapun tersungkur di depan Yesus dan berkata: "Tuhan,
pergilah dari padaku, karena aku ini seorang berdosa." 9 Sebab
ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub
oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap;
10 demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus,
yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon:
"Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala
manusia." 11 Dan sesudah mereka menghela perahuperahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala
sesuatu, lalu mengikut Yesus.
Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah kita yang
mendengarkan, menghayati, dan menjadi pelaku firman
dalam hidup keseharian.
Jmt : (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
2.6. Khotbah : “Menyelami Jalan Panggilan Allah”
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2.7. Saat Hening
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

: PS Imanuel
: PS Efrata
: PS Glorificamus
: G4 Voice

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 : Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan
“karena... demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu,
supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai
persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan
kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati.” (Roma 12:1)
AKU MELANGKAH KE RUMAH TUHAN
PKJ. 145 : 1, 2, 3
Pencipta : Esti W. Kristofera

1. Aku melangkah ke rumah Tuhan
dalam iringan umat Kristus,
'Ku mensyukuri berkat, rahmat-Mu,
yang sungguh banyak kepadaku.
Refrein:
Aku bersyukur kepada-Mu, Tuhan,
atas berkat-Mu yang Kau-limpahkan.
Aku bersyukur kepada-Mu, Tuhan,
atas kasih-Mu yang Kau-curahkan.
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2. Aku bersujud di hadirat-Mu;
kubawakan persembahanku.
Kuhaturkan kepada-Mu, Tuhan,
kiranya Kau menerimanya.
Refrein.
3. Aku serahkan hasil karyaku,
harta, tenaga, serta waktu.
Dari tangan-Mu jua asalnya,
bagi kemuliaan-Mu, Bapa.
Refrein.
3.2. Doa persembahan

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Lagu Pengutusan
MARI SEBARKAN INJIL
PKJ. 183 : 1, 2
Pencipta : Arnoldus Isaak Apituley

1.

Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia;
mari kabarkan nama Yesus Mahamulia.
Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua,
Dia mati bagi umat manusia.
Refrein:
Mari sebarkan, hai mari wartakan;
keselamatan oleh Tuhan tiada terperi,
dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi
dalam Yesus diberi.

2.

Bukalah hatimu, mari terima Dia.
Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya.
Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri;
s'gala puji bagi Tuhan diberi.
Refrein.
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4.2.
PF
Jmt
PF
Jmt
PF
Jmt

Pengutusan
: 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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