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I.
PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(duduk)
Pnt : Saudara-saudara yang di kasihi Tuhan, saya mengundang
saudara-saudara untuk berdiri. Mari kita bersyukur untuk
kasih setia dan anugerah Tuhan lewat kehidupan keluarga
yang Tuhan anugerahkan. Ketika perbedaan dan keragaman
di rangkai dalam cinta. Mari kita masuki ibadah keluarga ini
dengan membuka diri untuk di warnai oleh cinta-Nya.
PUJILAH SANG PENCIPTA
GB 1 : 1, 2, 3

Refrein :
Pujilah Sang Pencipta, Maha mulia,
pujilah Dia hai segala malak-Nya,
Keagungan-Nya mengatasi semesta,
segala yang tercipta puji nama-Nya.

1. Samud'ra raya, gunung, lembah,
hewan, tumbuhan, hai bernyanyilah.
Refrein.
2. Tua dan muda hai ikutlah,
angkat suaramu, nyanyi bergemar.
Refrein.
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3. Segala bangsa di dunia
pun raja-raja mari pujilah.
Refrein.
1.2. Votum & Salam
PF : Kita memasuki kebaktian ini dengan pengakuan bahwa:
Pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta semesta
dengan segala isinya – serta yang tidak pernah melupakan
pemeliharaan-Nya bagi semua ciptaan-Nya
Jmt : Amin, terpujilah Dia untuk selama-lamanya.
PF : Salam bagi saudara-saudara yang datang dalam nama
Tuhan, Tuhan memberkati saudara.
Jmt : Tuhan memberkati saudara juga.
1.3. Kata Pembuka
(duduk)
PF : Saudara-saudara, keluarga Tuhan yang di kasihi Kristus,
firman Tuhan menuliskan: “Demikianlah kamu bukan lagi
orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari
orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah,
yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi,
dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru.” (Efesus 2:19-20)
BAPA, ENGKAU SUNGGUH BAIK
GB 244
Bapa, Engkau sungguh baik,
kasih-Mu melimpah di hidupku.
Bapa, 'ku bert'rimakasih,
berkat-Mu hari ini
yang 'Kau sediakan bagiku.
Kunaikan syukurku buat hari yang Kau-b'ri.
Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
S'lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu;
besar setia-Mu di s'panjang hidupku.
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1.4. Pengakuan Dosa
Dinaikkan oleh wakil-wakil keluarga Jemaat.
•
Kebaktian 1 : Keluarga Bpk. Tonny Tan
•
Kebaktian 2 : Keluarga Pnt. Henry B. Tjiang
•
Kebaktian 3 : Keluarga Bpk. Andi Natalie
•
Kebaktian 4 : Keluarga Bpk. Jeffry
TUHAN, KAMI BERLUMURAN DOSA
PKJ.43 : 1, 2, 3, 4
1.

Tuhan, kami berlumuran dosa.
Tuhan, sudilah ampuni kami.

2.

Tuhan, harta kami musnah sudah.
Tuhan, hati masih milik kami.

3.

Tuhan, sudi ampuni mereka.
Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya.

4.

Tuhan, kami berlumuran dosa.
Tuhan, sudilah ampuni kami.

1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : Firman Tuhan menuliskan demikian: “Karena dari
kepenuhan-Nya kita semua telah menerima kasih karunia
demi kasih karunia; sebab hukum Taurat diberikan oleh
Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh
Yesus Kristus.” (Yohanes 1:16-17).
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jmt : Syukur kepada Allah !
HIDUPKU DISENTUH OLEH KASIH TUHAN
GB 245 : 1, 2
1. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan,
dengan cara ajaib 'ku disentuh-Nya.
Giranglah hatiku walau aku cemas.
'Ku disentuh oleh kasih-Nya.
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Refrein :
kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku,
lebih besar dari kasih yang dunia beri.
Seluruh hidupku 'ku memuji Tuhan;
'ku disentuh oleh kasih-Nya.
2. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan,
bagiku nyatalah dalam ﬁrman-Nya.
S'lamanya 'ku tetap berpegang pada-Nya
'Ku disentuh oleh kasih-Nya.
Refrein.
II.
2.1.
2.2.
PF

KELUARGA YANG DI SAPA FIRMAN
Epiclesis (Doa Permohonan Kehadiran Roh Kudus)
Pembacaan Ayat Alkitab : Efesus 5:22-31
(berdiri)
: 22 Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada
Tuhan, 23 karena suami adalah kepala isteri sama seperti
Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan
tubuh. 24 Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada
Kristus, demikian jugalah isteri kepada suami dalam segala
sesuatu. 25 Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana
Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan
diri-Nya baginya 26 untuk menguduskannya, sesudah Ia
menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan
firman, 27 supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat
di hadapan diri-Nya dengan cemerlang tanpa cacat atau
kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan
tidak bercela. 28 Demikian juga suami harus mengasihi
isterinya sama seperti tubuhnya sendiri: Siapa yang
mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri. 29 Sebab
tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi
mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus
terhadap jemaat, 30 karena kita adalah anggota tubuh-Nya.
5

Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan
ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya
itu menjadi satu daging.
31

Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah kita yang
mendengarkan, menghayati, dan menjadi pelaku firman
dalam hidup keseharian.
Jmt : (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
2.3. Persembahan Pujian
Keb.I
: Kel. Pnt. Henry B. T.
Keb.II : Kel. Bpk. Budiawan Atmadja
Keb.III : Kel. Bpk. Thenny Kaeng
2.4. Khotbah :
(duduk)
“Cinta Tuhan dasar Cinta dalam Keluarga”
2.5. Saat Teduh
2.6. Persembahan Pujian
Keb. I : PS. Glorificamus Keb. III : Kolintang 1
Keb. II : PS. Biduan Sion Keb. IV : Kel. Bpk. Tabrahim K.
2.7. Keluarga yang Mengakui Imannya
(berdiri)
Pnt : Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah
kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, seturut
dengan Pengakuan Iman Rasuli. Aku percaya…
2.8. Keluarga yang Berdoa 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
menyucikan kita dari segala dosa kita, membarui
kita, memampukan kita untuk mempersaksikan
Kristus melalui hidup kita dan melayakkan kita
merayakan Perjamuan Kudus saat ini.

Allah
hidup
kasih
untuk

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
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bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, 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 muridmurid-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 dipersatukan
dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan
menjadi persembahan yang hidup bagi Allah.
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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 : (menyanyikan PKJ. 157:1 “PERJAMUAN YANG KUDUS”)
1.

Perjamuan yang kudus bekal untuk iman,
dengan hati yang tulus sembah pada Tuhan.
Refrein:
Tubuh Yesus, tubuh Yesus makanan yang kudus.
Darah Yesus, darah Yesus minuman yang kudus.

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!
Penuangan Air Anggur:
PF : Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita
dengan darah Kristus. Ambillah!
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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.“ (Maz.103:2–5).
(Pengumpulan Cawan)

IV. PERSEMBAHAN SYUKUR
4.1. Keluarga yang Bersyukur!
Pnt : Keluarga Tuhan yang di berkati, marilah kita menyatakan
akta syukur kita kepada Tuhan, Firman Tuhan menuliskan
demikian: “Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik!
Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.”
(1 Tawarikh 16:34)
SUDAHKAH YANG TERBAIK
NKB. 199 : 1, 2, 3
1. Sudahkah yang terbaik kuberikan, kepada Yesus, Tuhanku?
Besar pengurbanan-Nya di Kalvari! Diharap-Nya terbaik dariku.
Refrein:
Berapa yang terhilang t’lah kucari
dan kulepaskan yang terbelenggu?
Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus, Tuhanku?
2. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit kub’ri bagi-Nya
Sebab kurang kasihku pada Yesus;
Mungkinkah hancur pula hati-Nya?
Refrein.
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3. Telah kuperhatikankah sesama, atau kubiarkan tegar?
‘Ku patut menghantarnya pada Kristus
dan kasih Tuhan harus kusebar.
Refrein.
4.2. Doa persembahan

(berdiri)

V.
PENGUTUSAN DAN BERKAT
5.1. Lagu Pengutusan
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5.2.
PF
Jmt
PF
Jmt

Keluarga yang Di Utus
: Keluarga Tuhan, arahkanlah hati mu kepada Tuhan.
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
: Jadilah keluarga Tuhan yang menyatakan cinta kasih Tuhan.
: Berikanlah berkat Tuhan agar kami di mampukan
melakukannya
PF : Kasih karunia, anugerah dan damai Tuhan menyertai
kehidupan keluarga setiap saudara dari sekarang ini
sampai selama-lamanya.
Jmt : (menyanyikan) Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya. Amin, amin, amin.
(Jemaat tetap berdiri sampai prosesi keluar Alkitab)
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