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Kebaktian Bersama  

Dalam Rangka Bulan Keluarga  

dan  

Menyongsong HUT Klasis Yogyakarta Utara Ke-32 

Minggu, 18 Oktober 2020 

 

 

01. Persiapan. 

02. Doa Imam Awal Ibadah : (Pnt. Untung Suripno - GKJ Samironobaru sebagai Imam) 

03. Pengantar : (Pdt. Purwantoro Kurniawan – GKJ Ambarrukma) diiringi musik 

instrumentalia. 

04. Nyanyian Awal : (Pdt. Apy Heny Hartiningsih – GKJ Samironobaru) 

“Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita satu hati memasuki ibadah dengan hikmat namun juga 

penuh sukacita dalam kebersamaan kita, seraya menyatakan puji kemuliaan bagi Tuhan 

dengan nyanyian : “Ku Cinta Kluarga Tuhan.” 

Ku cinta kluarga Tuhan terjalin mesra sekali 

Smua saling mengasihi betapa snang 

Ku menjadi kluarganya Tuhan 

Tiada bimbang atau ragu bersama jalani semua 

Duka cemas kan berlalu hati girang  

Dalam kasih kluarganya Tuhan 

05. Votum dan Salam Sejahtera : (Mazmur 100 : 2 – 3, 4c - 5) 

P  :  Beribadahlah kepada TUHAN dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya  dengan 

sorak-sorai !  

J  :  Ketahuilah, bahwa Tuhanlah Allah;  Dialah yang menjadikan kita  dan punya Dialah 

kita, umat-Nya   dan kawanan domba gembalaan-Nya. 

P  :  Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya! 

J  :  Sebab TUHAN itu baik,t  kasih setia-Nya untuk selama-lamanya,  dan kesetiaan-

Nya  tetap turun-temurun. 

P  :  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita dan dari Yesus Kristus Raja 

Gereja, beserta dengan Saudara sekalian 

J  :  Begitu pula atas saudara. 

Semua : Amin (5 7 i . /  5 7 i . / 5 4 3 . /) 

06. Introitus : Tayangan Klasis Yogyakarta Utara (Pdt. Imanuel Geovasky – GKJ 

Karangbendo) 

Saat ini kita akan menyimak ringkasan adegnya Klasis Yogyakarta Utara GKJ barang 

sejenak, supaya kita bisa belajar dari sejarah masa lalu untuk kepentingan sekarang dan yang 

akan datang dalam kita berklasis, melalui bentuk-bentuk pelayanan sebagai keluarga besar 

11 GKJ. ..... penayangan.... 

07. Nyanyian Sukacita :  

Demikianlah sekilas nukilan adegnya Klasis Yogyakarta Utara GKJ, yang hingga saat ini 

kita diberkati oleh Tuhan dan kita merasakan penyertaan Tuhan Yesus sebagai Raja Gereja. 

Marilah kita terus merawat kesetiaan sebagai warga gereja sekaligus  warga klasis, baik 

sebagai bapak, ibu dan anak. Oleh karena itu, mari kita bersukacita menyanyikan Kidung 

Jemaat 451 : 1 dan 2 “Bila Yesus Berada Di Tengah Keluarga” 

Bila Yesus berada di tengah keluarga, 

bahagialah kita, bahagialah kita. 

Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, 

pasti kita bahagia, pasti kita bahagia 

 

 

https://alkitab.sabda.org/bible.php?book=Mzm&chapter=100
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08. Sabda Kasih : (Pdt. Nino Khrisnamurti – GKJ Tulung) 

“Marilah kita hayati sabda perihal kasih yang dinyatakan Rasul Paulus dalam Surat Roma 

12 : 9 – 12.” 

Hendaklah kasih itu jangan pura-pura! Jauhilah yang jahat  dan lakukanlah yang 

baik.  Hendaklah kamu saling mengasihi   sebagai saudara dan saling mendahului  dalam 

memberi hormat.  Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-

nyala  dan layanilah Tuhan.  Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam 

kesesakan,  dan bertekunlah dalam doa!.  

09. Nyanyian Pertobatan : 

“Sabda Tuhan menyadarkan kita untuk jujur dari lubuk hati terdalam, masih ada banyak hal 

yang kita lakukan dalam praktik kasih dengan kepura-puraan. Hal tersebut nyata ketika 

hidup ini, masih kita warnai dengan berbagai macam ketidakbenaran bahkan kejahatan. Oleh 

karena itu marilah kita menyatakan pertobatan, namun  kita akan mempersiapkan pertobatan 

dengan terlebih dulu menyayikan  Kidung Jemaat 27 : 1 dan 2.”  

Meski tak layak diriku, tetapi kar'na darahMu 

dan kar'na kau memanggilku, 'ku datang, Yesus, padaMu. 

Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, 

darahMulah pembasuhnya; 'ku datang, Tuhan, padaMu. 

 

Doa Pertobatan : (Pnt. Untung Suripno – GKJ Samironobaru) 

 

10. Sabda Anugerah : (Pdt. Martana Pancahadi – GKJ Dayu) 

“Tuhan berbelas kasih dan memberikan pengampunan dosa, sehingga memulihkan hidup 

kita untuk kembali kudus. Tanda pemulihan Tuhan itu dinyatakan dengan sabda sebagai 

anugerah sekaligus memberi amanat, agar kita setia kepadaNya dengan memberlakukan 

kehendakNya. Demikian sabda Tuhan dalam Surat Filipi 2 : 1 – 4.”  

Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan Roh,   ada 

kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini: 

hendaklah kamu sehati sepikir,  dalam satu kasih, satu jiwa,  satu tujuan,  dengan tidak 

mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia.   Sebaliknya hendaklah dengan 

rendah hati   yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari pada dirinya 

sendiri;   dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, 

tetapi kepentingan orang lain juga. 

 

11. Nyanyian Kesanggupan : 

“Marilah sabda Tuhan kita tanggapi, sebagai bukti kita mau setia dan melaksanakan 

kehendak Tuhan, dengan ungkapan nyanyian dari Kidung Pujian 99 : 1 dan 5 “Bahasa 

Cinta” 
Andaikan aku lakukan yang luhur mulia 

Jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna 

Ajarilah kami bahasa cinta-Mu 

Agar kami dekat padaMu, ya Tuhanku 

Ajarilah kami bahasa cinta-Mu 

Agar kami dekat pada-Mu 

Arti cinta yang sejati lembut sabar hati 

Tiada congkak rendah diri rela melayani 

Ajarilah kami bahasa cinta-Mu 

Agar kami dekat padaMu, ya Tuhanku 

Ajarilah kami bahasa cinta-Mu 

Agar kami dekat pada-Mu 
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12. Pewartaan Sabda Tuhan :  

a. Doa Epiklese (Pdt. Risang Anggoro Eliarso – GKJ Codongcatur) 

b. Bacaan : 1 Petrus 4 : 10 - 11 (Thema : Keluarga Yang Melayani) 

“Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan 

melaksanakan kehendakNya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya) 

c. Aklamasi : Menyanyikan Haleluya 

d. Khotbah (Pdt. Kriswoyo –  GKJ Minomartani dan Ketua Bapelklas) 

13. Pemotongan tumpeng sukacita. 

Oleh : Pdt. Martana Pancahadi selaku Ketua Bidang Keesaan. 

Penerima : Pdt. Bambang Sulistiyo dan Vik. Ardi Tulus Ariyanto. 

Persembahan Syukur (Pdt. Heru Sumbodo – GKJ Maguwoharjo) 

a. Pembacaan ayat dasar persembahan : 

“Marilah kita  nyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang kita haturkan 

kepada Tuhan dan didasari sabda Tuhan dari 1 Tesalonika 5 : 16 - 18. 

Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa.  Mengucap syukurlah dalam segala 

hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.” 
b. Nyanyian pengumpulan persembahan : 

“Jemaat kekasih Tuhan, mari kita kumpulkan persembahan bagi kemuliaan Tuhan 

dengan penuh sukacita, mengingat berkat yang telah Tuhan anugerahkan, diiringi 

dengan menyanyikan pujian dari PKJ 264 : 1 - 2“Apalah Arti Ibadahmu” 

Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur? 

Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? 

Ibadah sejati, jadikanlah persembahan ibadah sejati: kasihilah sesamamu! 

Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. 

 

Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. 

Itulah tugas pelayanan, juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. 

Ibadah sejati, jadikanlah persembahan ibadah sejati: kasihilah sesamamu! 

Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. 

 

14. Doa Syafaat: Ungkapan Syukur, Permohonan, Persembahan dan Penutup (Pdt. 

Bambang Sulistiyo – GKJ Tanjungtirto) 

Dilanjutkan Doa Bapa Kami (dinyanyikan) 

  

15. Nyanyian Pengutusan : (Pdt. Gunawan Adi Prabowo – GKJ Sarimulyo) 

“Kita adalah jemaat Tuhan yang terus bersatu dan bersekutu di dalam Tuhan, yang akan 

terus mejalin kebersamaan dan persaudaraan. Oleh karena itu, mari kita membuktikan 

kebersamaan sebagai keluarga Tuhan untuk selalu rukun dan rendah hati dalam pelayanan 

yang kita lakukan, sebagaimana syair lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain.” 

Rukun cinta satu sama lain itulah maunya Tuhan 

Rendah hati serta ramah-tamah itulah maunya Tuhan 

Tunjukkan, saksikan Tuhan minta buktinya        

Tunjukkan, saksikan Tuhan minta buktinya        

16. Pengakuan Iman Rasuli. 

“Kita memerlukan ikatan kebersamaan sebagai umat milik Kristus Yesus disepanjang segala 

abad dan masa, dan hal itu kita peroleh dalam Pengakuan Iman Rasuli. Oleh karena itu  

marilah kita ikrarkan bersama dengan sepenuh hati :....” 
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17. Berkat : (Pdt. Kriswoyo disertai seluruh pendeta) 

“Jemaat Tuhan dari GKJ Se-Klasis Yogyakarta Utara, Tuhan telah menyatukan kita sebagai 

anggota Tubuh Yesus Kristus dalam kebersamaan keluarga, gereja maupun warga klasis. 

Bila Tuhan menyatakan rencana-Nya dalam kehidupan manusia, maka Tuhan 

mewujudkannya serta Tuhan tidak meninggalkan pekerjaan tanganNya sebab Tuhan hadir 

dengan berkatNya. Tuhan  telah mengawali adegnya Klasis Yogyakarta Utara GKJ maka 

Tuhan juga akan terus memberkati.” 

Oleh karena itu dengan sukacita 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.” 

18. Nyanyian Penutup: (Pnt. Untung Suripno) 

“Ibadah bersama saat ini sampai pada bagian akhir, namun kebersamaan akan terus kita 

wujudkan dengan tekad pelayanan bagi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan dalam hidup ini. 

Akhirnya jayalah Klasis Yogyakarta Utara GKJ, dan ibadah kita tutup dengan nyanyian :  

Kidung Pujian 129 : 1 dan 2. 

Berdoa dan bekerja hai jemaat Tuhan 

Bekerja dengan giat berdoa beriman 

Janganlah engkau lengah dan jangan kau lalai 

kasihNya tak berubah kekal slamanya 

Setialah selalu mengikut Tuhanmu 

Pergi kian kemari tak pernah berhenti 

Injilnya menyediakan berkjat dan harapan 

Sejahtera dan damai yang lama kau nanti 

 

 

PPJ  :  Pdt. Djunarso Kartikahadi (GKJ Condongcatur),  Pdt.  Esti Widyastuti (GKJ 

Pakem), Vik. Ardi Tulus Ariyanto (GKJ Sarimulyo) 

Pemusik :  Bp. Samto (GKJ Samironobaru), Sdr. Dinda (GKJ Condongcatur) dan Sdr. Alma 

(GKJ Dayu) 

 


