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I.
PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(duduk)
Pnt : marilah kita siapkan hati kita untuk beribadah, jemaat di
silahkan berdiri. Kita menyatukan hati dalam kerinduan
orang-orang percaya di segala abad dan tempat:
Pnt : satu hal telah kuminta kepada Tuhan
Jmt : itulah yang kuingini
Pnt : diam di rumah Tuhan
Jmt : Seumur hidupku
Pnt : menyaksikan kemurahan Tuhan
Jmt : dan menikmati baitnya
Pnt : mari kita nyatakan sembah dan syukur kita Hai Mari
Sembah
HAI MARI SEMBAH
(KJ 4:1,2)
1. Hai mari sembah Yang Mahabesar,
nyanyikan syukur dengan bergemar.
Perisai umat-Nya, Yang Mahaesa,
mulia nama-Nya, takhta-Nya megah!
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2. Hai masyhurkanlah keagungan-Nya;
cahaya terang itu jubah-Nya.
Gemuruh suara-Nya di awan kelam;
berjalanlah Dia di badai kencang.
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 : “tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan:
untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan
untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan,
tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi,
maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan
Allah dan hikmat Allah.” (1 Korintus 1:23-24)
PADA KAKI SALIB-MU
(KJ 368 : 1, 2)
1. Pada kaki salib-Mu, Yesus, 'ku berlindung;
Air hayat Golgota pancaran yang agung.
Refrein :
Salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan,
hingga dalam sorga k'lak ada perhentian.
2. Pada kaki salib-Mu kasih-Mu kut'rima;
Sinar Bintang Fajar t'rang yang memb'ri cahaya.
Refrein :
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1.4. Pengakuan Dosa
PF : (Menaikkan doa pengakuan Dosa)
'KU DATANG KEPADAMU
(PKJ. 41:1,2,3)
1. 'Ku datang kepada-Mu, Anak Domba Allah.
'Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah.
Atas dosa-dosaku dan pelanggaranku.
Kuduskanlah diriku, Anak Domba Allah.
2. 'Ku datang kepada-Mu, Anak Domba Allah.
'Ku mohon pengasihan, Anak Domba Allah.
Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran.
Hanya oleh rahmatmu, Anak Domba Allah.
3. 'Ku datang kepada-Mu, Anak Domba Allah.
Kuserahkan hidupku, Anak Domba Allah.
Kar'na Tuhan sajalah yang menyelamatkan.
Bimbing kehidupanku, Anak Domba Allah.
1.5.
PF
Jmt
PF
Jmt

Berita Anugerah
(berdiri)
: sejauh timur dari barat,
: demikian dijauhkan-Nya dari pada kita pelanggaran kita.
: Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya,
: demikian TUHAN sayang kepada orang-orang yang
takut akan Dia.” (Mazmur 103:12-13)
PF : Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jmt : Syukur kepada Allah !
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SEPERTI WANITA DIPINGGIR SUMUR
PKJ 245 : 1, 3
1. Seperti wanita di pinggir sumur,
betapa haus jiwaku.
‘Ku mendengar Yesus berkata,
“Minumlah air hidup yang kekal.”
Refrein:
Ya Tuhanku, b’ri aku minum
dan puaskan haus jiwaku;
b’riku makan, hingga jiwaku kenyang.
Ya Tuhan, baharui diriku.
3. Hai saudara, bila jiwamu haus,
yang fana jangan kau kejar.
Kau pasti dis’lamatkan Tuhan
bila engkau berdoa pada-Nya.
Refrein.
II.
2.1.
2.2.
Pnt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan I :
: Bacaan pertama diambil dari Yesaya 66:10-14
Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan
bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang
mencintainya! Bergiranglah bersama-sama dia segiranggirangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya!
11 supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari
susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup
dan menikmati dari dadanya yang bernas. 12 Sebab
beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku
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mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan
kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang
membanjir; kamu akan menyusu, akan digendong, akan
dibelai-belai di pangkuan. 13 Seperti seseorang yang
dihibur ibunya, demikianlah Aku ini akan menghibur
kamu; kamu akan dihibur di Yerusalem. 14 Apabila kamu
melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti
rumput muda yang tumbuh dengan lebat; maka tangan
TUHAN akan nyata kepada hamba-hamba-Nya, dan
amarah-Nya kepada musuh-musuh-Nya.
Demikianlah sabda Tuhan !
Jmt : Syukur kepada Allah !
2.3. Antar Bacaan : Mazmur 66 : 1-9
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian dinyanyikan
bersama jemaat)
Bersoraklah-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi.
Mazmurkan nama-Nya, muliakanlah Dia, naikkan pujian.
1. Katakanlah kepada Allah:
betapa dahsyat segala karya-Nya.
Seluruh musuh tunduk kepada-Nya
seluruh bumi sujud menyembah.
Refrein.
2. Pergilah, lihat karya Allah.
Ia dahsyat dalam perbuatan-Nya.
Ia ubah laut menjadi tanah yang kering,
dan umat-Nya pun dapat menyeb'rang.
Refrein.
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2.4. Bacaan II :
Pnt : Bacaan kedua diambil dari Galatia 6 : 1-16
Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan
melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani,
harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam
roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri,
supaya kamu juga jangan kena pencobaan. 2 Bertolongtolonganlah menanggung bebanmu! Demikianlah kamu
memenuhi hukum Kristus. 3 Sebab kalau seorang
menyangka, bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali
tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. 4 Baiklah tiaptiap orang menguji pekerjaannya sendiri; maka ia boleh
bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan
melihat keadaan orang lain. 5 Sebab tiap-tiap orang akan
memikul tanggungannya sendiri. 6 Dan baiklah dia, yang
menerima pengajaran dalam Firman, membagi segala
sesuatu yang ada padanya dengan orang yang
memberikan pengajaran itu. 7 Jangan sesat! Allah tidak
membiarkan diri-Nya dipermainkan. Karena apa yang
ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. 8 Sebab
barangsiapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai
kebinasaan dari dagingnya, tetapi barangsiapa menabur
dalam Roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari Roh
itu. 9 Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena
apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika
kita tidak menjadi lemah. 10 Karena itu, selama masih
ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik
kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawankawan kita seiman. 11 Lihatlah, bagaimana besarnya
huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku
sendiri. 12 Mereka yang secara lahiriah suka
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menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa
kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud, supaya
mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. 13 Sebab
mereka yang menyunatkan dirinyapun, tidak
memelihara
hukum
Taurat.
Tetapi
mereka
menghendaki, supaya kamu menyunatkan diri, agar
mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah.
14 Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain
dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya
dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia.
15 Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya,
tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya.
16 Dan semua orang, yang memberi dirinya dipimpin
oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan
rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah.
Demikianlah sabda Tuhan !
Jmt : Syukur kepada Allah !
2.5. Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus
Kristus menurut Lukas 10:1-11, 16-20
Kemudian dari pada itu Tuhan menunjuk tujuh puluh
murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua
mendahului-Nya ke setiap kota dan tempat yang hendak
dikunjungi-Nya. 2 Kata-Nya kepada mereka: "Tuaian
memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu
mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia
mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu.
3 Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti
anak domba ke tengah-tengah serigala. 4 Janganlah
membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan
1
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janganlah memberi salam kepada siapapun selama
dalam perjalanan. 5 Kalau kamu memasuki suatu rumah,
katakanlah lebih dahulu: Damai sejahtera bagi rumah
ini. 6 Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima
damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal
atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali
kepadamu. 7 Tinggallah dalam rumah itu, makan dan
minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab
seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah
berpindah-pindah rumah. 8 Dan jikalau kamu masuk ke
dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah
apa yang dihidangkan kepadamu, 9 dan sembuhkanlah
orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah
kepada mereka: Kerajaan Allah sudah dekat padamu.
10 Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan
kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya
kota itu dan serukanlah: 11 Juga debu kotamu yang
melekat pada kaki kami, kami kebaskan di depanmu;
tetapi ketahuilah ini: Kerajaan Allah sudah dekat.
Barangsiapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan
Aku; dan barangsiapa menolak kamu, ia menolak Aku;
dan barangsiapa menolak Aku, ia menolak Dia yang
mengutus Aku." 17 Kemudian ketujuh puluh murid itu
kembali dengan gembira dan berkata: "Tuhan, juga
setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." 18 Lalu
kata Yesus kepada mereka: "Aku melihat Iblis jatuh
seperti kilat dari langit. 19 Sesungguhnya Aku telah
memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular
dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan
musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan
kamu. 20 Namun demikian janganlah bersukacita karena
16
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roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah
karena namamu ada terdaftar di sorga."
Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah kita yang
mendengarkan, menghayati, dan menjadi pelaku firman
dalam hidup keseharian.
Jmt : (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
2.6. Khotbah : “Dilatih Untuk Melatih”
2.7. Saat Hening
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

: PS Glorificamus
: Kolintang 2
: PS Imanuel
: Ens. Gunsa

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
III.
A.
PF
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(duduk)

PERAYAAN PERJAMUAN KUDUS
Pengantar Perjamuan Kudus
: Saat ini kita bersama-sama merayakan Perjamuan
Kudus, karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang
menetapkannya dan mengundang kita untuk
melakukannya. Perjamuan Kudus ini diperuntukkan
bagi Saudara-saudara yang telah dibaptiskan dan
mengaku percaya, serta tidak berada di bawah

penggembalaan khusus. Kami juga dengan penuh
sukacita menyambut Saudara-saudara yang berasal dari
gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan
Perjamuan Kudus bersama dengan kami di sini saat ini.
Agar Perjamuan Kudus ini sungguh-sungguh menjadi
berkat bagi kita, selayaknyalah kita memeriksa diri kita
masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup
dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam
damai dengan sesama kita: dengan istri atau suami,
dengan orangtua atau anak, dengan saudara-saudara,
dengan teman dan tetangga, dan dengan siapa pun yang
kita jumpai dalam kehidupan kita?
Di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya Allah
menyucikan kita dari segala dosa kita, membarui hidup
kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih
Kristus melalui hidup kita dan melayakkan kita untuk
merayakan Perjamuan Kudus saat ini.
B.
PF
Jmt
PF
Jmt

Pengarahan Hati
: Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan
: Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
: Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, Allah kita.
: Sungguh layak bersyukur kepada-Nya.

C.
PF

Doa Syukur
: (Memimpin Doa Syukur)

D.
PF

Penetapan Perjamuan Kudus
: Kita bersyukur karena Bapa Yang Maha kudus
senantiasa menyertai kita, dan Kristus mengundang kita
untuk mengambil bagian dalam Perjamuan Kudus ini.
Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita,
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sehingga dengan iman, kita mengalami kehadiran
Kristus bersama kita di sini. Kristus, yang pada malam
waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia
mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan
dan berkata: “Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi
kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku”
Kristus, juga mengambil cawan, sesudah makan, lalu
berkata “Cawan ini adalah perjanjian baru yang
dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini, setiap kali
kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku”
Jmt : Kematian Kristus kita wartakan!
Kebangkitan kristus kita rayakan!
Kedatangan Kristus kita nantikan!
E.
PF

Peringatan Akan Kristus
: Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih
Allah yang menyelamatkan dunia; kelahiran dan
kehidupan Kristus, Anak-Nya, di antara manusia,
pembaptisan-Nya, kematian-Nya, perjamuan malam
terakhir bersama murid-murid-Nya. Kita memberitakan
kebangkitan Kristus dan kenaikkan-Nya ke sorga dalam
kemuliaan, di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita
merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir
zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai
persekutuan yang telah dipersatukan dengan dan dalam
Kristus, kita mengingat pengurbanan Kristus yang
menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat
manusia di semua tempat.
Jmt : Terpujilah Kristus!
PF : Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus
ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita
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dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu
roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah.
Jmt : Terpujilah Roh Kudus!
PF : Melalui Kristus, dengan Kristus dan di dalam Kristus,
semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa, dalam
persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya.
Jmt : Terpujilah Bapa, Anak dan Roh Kudus!
F.
G.
PF

Doa Bapa Kami
Salam Damai
(berdiri)
: Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita.
Oleh karena itu marilah kita hidup dalam
pengampunan. Damai Tuhan besertamu!
Jmt : Dan besertamu juga.
(jemaat saling memberi salam sambil berkata: Damai Tuhan
bersertamu)
-----------------------------duduk----------------------------Jmt : (Jemaat menyanyikan NKB.157 : 1 “DI SINI, TUHAN
'KU MEMANDANGMU”)
1. Di sini, Tuhan, 'ku memandang-Mu,
ingin 'ku t'rima sakramen kudus.
Kini peganglah tanganku teguh,
dan jiwaku segarkanlah terus.
H.
Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus
Pemecahan Roti:
PF : Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita
dengan tubuh Kristus. Ambillah!
PF

: Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus
Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia.
Makanlah!
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Penuangan Air Anggur:
PF : Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita
dengan darah Kristus. Ambillah!
PF

: Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita, Yesus Kristus
telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah!

I.
PF

Ucapan Syukur
: “Pujilah TUHAN, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala
kebaikan-Nya!
Dia
yang
mengampuni
segala
kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu,
Dia yang menebus hidupmu dari lobang kubur, yang
memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia
yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga
masa mudamu menjadi baru seperti pada burung
rajawali.“ (Mazmur 103 : 2 – 5).
(Pengumpulan Cawan)

IV. PERSEMBAHAN SYUKUR
4.1. 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)
UCAP SYUKUR PADA TUHAN
PKJ. 149: 1, 2, 3
1.
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Ucap syukur pada Tuhan,
Kar’na kita dis’lamatkan oleh-Nya.
senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagi-Nya

2.

Nyanyikanlah dengan riang
karna kasih setia Tuhan, nyanyilah.
senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagi-Nya

3.

Muliakan nama Tuhan
karna kuasa-Nya abadi, muliakan.
senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagi-Nya

4.2. Doa persembahan

(berdiri)

V.
PENGUTUSAN DAN BERKAT
5.1. Lagu Pengutusan
ALLAH ADALAH KASIH DAN SUMBER KASIH
(KJ. 434:1,2,3)
1. Allah adalah Kasih dan Sumber kasih.
Bukalah hatimu bagi Firman-Nya.
Allah adalah Kasih dan Sumber kasih.
Bukalah hatimu bagi Firman-Nya.
"Kamu dalam dunia, bukan dari dunia.
Akulah yang memikul sengsaramu."
2. Allah adalah Kasih dan Sumber kasih.
Bukalah hatimu bagi Firman-Nya.
Allah adalah Kasih dan Sumber kasih.
Bukalah hatimu bagi Firman-Nya.
"Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya.
Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya: Aku yang
mendamaikan sengketamu."
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3. Allah adalah Kasih dan Sumber kasih.
Bukalah hatimu bagi Firman-Nya.
Allah adalah Kasih dan Sumber kasih.
Bukalah hatimu bagi Firman-Nya.
"Gandum harus dipendam, baru banyak buahnya.
Gandum harus dipendam, baru banyak buahnya:
demikian kasihKu di dalammu."
5.2.
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.

5.3. 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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