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KATA PENGANTAR 
 
Salam Sejahtera dalam Kasih Yesus Kristus. Setiap  tahun, minggu pertama 
bulan Oktober,   Gereja-gereja di seluruh dunia melaksanakan Perjamuan 
Kudus serentak  untuk mengingat karya penebusaan Allah dalam Yesus 
Kristus. Melalui Perjamuan Kudus Gereja-gereja se-dunia menghayati secara 
segar tentang makna pengorbanan Yesus Kristus bagi penebusan dosa dunia 
sekaligus partisipasi  orang-orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus 
dalam solidaritas dengan mereka yang menjadi korban ketidakadilan dosa 
sosial dan masalah kemanusiaan lain seperti korban bencana alam.  
 
Bagi gereja-gereja di Indonesoa Hari Perjamuan Kudus se-Dunia  (HPKD) 
dirayakan sekaligus untuk memperingati Hari Pekabaran Injil di Indonesia 
(HPII). Penyatuan ini menyatakan kesatuan kesadaran bahwa sejatinya 
persekutuan umat Kristen yang dirayakan melalui Perjamuan Kudus adalah 
persekutuan misional.  Oleh karena itu persembahan yang terhimpun pada 
HPKD diharapkan dapat menopang Pekabaran Injil di wilayah-wilayah 
terpencil. 
 
Tema HPKD dan HPII  tahun 2018 ini adalah ”Peliharalah Hatimu agar 
Selaras dengan Kehendak” (Markus 10: 2-16). Tema ini mengingatkan 
Gereja-gereja di Indonesia tentang perlunya kewaspadaan dengan 
“kesegaran hati” sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia 
serta merusak keharmonisan relasi sosial antar sesama warga Negara 
Indonesia.  
 
Tahun ini  kita menggunakan Tata Ibadah Perjamuan Kudus dari Gereja 
Kristen Jawa (GKJ).  
 
Pada kebaktian HPKD dan HPII tahun ini, kami memohon dukungan dan 
kerjasama dari Gereja-gereja Anggota PGI,  untuk menunjang program-
program Bidang Keesaan dan Pembaharuan Gereja PGI.  Bentuk konkret dari 
dukungan tersebut dapat berupa kesediaan menyediakan pundi 
persembahan khusus yang diteruskan ke rekening PGI berikut ini:  

1.  Atas nama PGI, 
No. 0230.01.000448.30.6 
BRI Cab. Jakarta Cut Mutiah 
Jl. Cut Mutiah No. 12, 
Jakarta Pusat. 

2.  Atas nama PGI,                                             
No. 342.301.2001  
BCA Cabang Matraman                               
Jl. Matraman Raya, Jakarta 
Pusat. 
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Semoga Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus selalu memelihara 
semangat pelayanan di antara kita demi kemuliaan nama-Nya!  

 
 

Jakarta, 3 September 2018 
Teriring Salam dan Doa, 

 
 

 
Pdt. Dr. Julianus Mojau 

Sekretaris Eksekutif Bidang Keesaan & Pembaharuan Gereja 
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PENJELASAN PENGGUNAAN TATA IBADAH  HPKD dan HPII  

Minggu, 7 Oktober 2018 

 
 Nyanyian dalam tata ibadah ini dapat diganti (disesuaikan) dengan 

nyanyian jemaat setempat. 
 Penempatan Paduan Suara (Vokal Group) dan Warta Jemaat 

ditempatkan menurut kebiasaan masing-masing jemaat. 
 Pada Pelayanan Perjamuan Kudus (pembagian roti dan anggur) 

dapat disesuaikan dengan kebiasaan gereja setempat. 
 Tema Ibadah  HPKD dan HPII tahun ini sekaligus tema khotbah, 

adalah “Hati-hati dengan ketegaran hati yang melawan kehendak 
Allah”.  

 Bacaan Alkitab dari Markus 10:2-16 berdasarkan BAKI 2018 dengan 
tema dan uraian singkat renungan sebagai berikut: 

 
 
 

TEMA: 
“PELIHARALAH HATIMU AGAR SELARAS DENGAN KEHENDAK ALLAH”  

 
 

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 

 

Bacaan yang diambil sebagai Tema HPKD/HPII 2018 ini adalah dari Markus 

10: 2-16. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, seperti saat sekarang ini, 

dibutuhkan ketegaran hati yang kuat. Tegar dalam menghadapi kerasnya 

kehidupan, tegar dalam menghadapi berbagai macam persoalan ekonomi,  

pendidikan, sakit penyakit,  bahkan persoalan rumah tangga. Tetapi hati-

hati, ketegaran hati seperti apa yang  harus ada  dalam hati kita? Tegar hati 

untuk melawan kebaikan Allah atau tetap  tegar menjalani kehidupan dalam 

keadaan sukar sekalipun, karena melihat kebaikan Allah dibalik kesukaran 

itu? 
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Dalam pembacaan ini kita bertemu dengan dua macam sikap-hati yang 

berbeda terhadap hukum taurat. Sikap-hati pertama diwakili oleh orang-

orang Farisi.  Dalam tradisi orang Yahudi mereka adalah orang-orang yang 

sangat menguasai detail dari hukum taurat. Tetapi penguasaan mereka itu 

dilandasi oleh motif sikap-hati manipulatif. Mereka ingin menjadikan hukum 

taurat itu instrumen untuk mengendalikan orang lain. Mengendalikan  

kesadaran kritis orang lain dengan mengedepankan “detail hukum taurat” 

untuk menutupi  cara hidup mereka yang suka merendahkan harkat dan 

martabat orang lain. Termasuk  soal perceraian.  Maka inti hukum taurat, 

yaitu: KASIH  yang memerdekaan orang untuk hidup dengan hati nurani 

yang bebas,   pun kehilangan.   

Yesus dengan tegas melawan sikap-hati manipulatif seperti itu. Dengan 

tegas Yesus berucap: “Musa mengijinkan perceraian itu karena kekerasan 

hati”. Ucapan Yesus ini hendak menyatakan bahwa “kekerasaan hati” dapat 

membuat seseorang kehilangan “perspektif yang segar” dalam membaca 

hukum taurat. Dengan mengedepankan pernyataan: “Musa mengijinkan 

perceraian itu karena kekerasan hati” Yesus hendak memperlihatkan sikap-

hati yang berbeda dengan orang-orang Farisi. Inilah sikap-hati kedua 

terhadap “hukum taurat”. Yaitu: sikap-hati menempatkan hukum taurat 

bukan sebagai alat pembenaran terhadap kekerasan hati melainkan media 

untuk menyadari motif seseorang ingin bercerai. Oleh karena itu, 

pernyataan Yesus ini pun, tidak boleh dipakai untuk “melarang” dan/atau 

“menganjurkan” suatu perceraian.  

Pernyataan Yesus itu adalah suatu pernyataan-evaluatif-kritis terhadap 

motif dan setiap-hati orang-orang Farisi sekaligus mengonfirmasi inti hukum 

taurat.  Dalam hal ini tentang kasus perceraian. Karena, pada dasarnya, 

perceraian itu tidak dibenarkan hanya karena dilandasi oleh motif untuk 

merendahkan harkat dan martabat manusia laki-laki dan perempuan. Karena 

pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan adalah ikatan-

cinta-kasih untuk saling mengangkat harkat dan martabat satu dengan yang 

lain. Itulah kehendak Allah. Hidup saling dilandasai oleh sikap-hati yang 
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seleras dengan kehendak Allan, yaitu: hidup saling mengasihi secara tulus 

dan ikhlas.  

Ketulusan dan keikhlasan hanya mungkin dialami oleh siapa pun ketika 

masing-masing orang dapat “memelihara hatinya” agar tidak dirusak oleh 

perasaan-perasaan sentimental untuk merendahkan martabat orang lain. 

Termasuk perasaan-perasaan sentimental atas nama norma-norma agama 

seperti  hukum taurat. Maka untuk memelihara kehidupan keluarga 

dan/atau kehidupan sosial kemasyarakatan yang selaras dengan kehendak 

Allah, diperlukan setiap anggota keluarga dan/atau orang-orang Kristen 

sebagai warga masyarakat memelihara hati agar tidak dimanipulasi oleh 

kuasa-kuasa yang merusak harkat dan martabat manusia.  Itulah makna 

persekutuan Kristen dan Injil  yang sedang kita rayakan melalui Perjamuan 

Kudus ini.  Amin!    
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TATA IBADAH MINGGU BIASA XXVII 
HARI PERJAMUAN KUDUS se-DUNIA & HARI PEKABARAN INJIL INDONESIA 

GEREJA-GEREJA KRISTEN JAWA  
Minggu, 7 Oktober 2018  

 

P: Pengkhotbah; PP: Pendamping Pengkhotbah; L : Lektor; U : Umat;                
Dkn : Diaken; Pnt : Penatua 

 
PERSIAPAN 

 Umat mempersiapkan diri masing-masing di ruang ibadah 

 Pengkhotbah dan anggota majelis mempersiapkan diri di konsistori 

 Lonceng berbunyi 

 Pembacaan warta gereja 

 Saat teduh 
 

LITURGI  PEMBUKA 
PROSESI/PERARAKAN 

 Lonceng berbunyi, umat berdiri, menyanyikan  “Mulia, Mulia Nama-
Nya” (KK 42 = PKJ 2) 

Mulia, mulia namaNya. 
Bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah! 
Mulia, kekuasaanNya 
Memb’ri berkat bagi jemaat, 
Bersyukurlah! 

Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. 
Dialah selamanya Sang Raja benar! 
Mulia, mulia namaNya! 
Sang Penebus, Mahakudus, Mahabesar. 

 Seorang anggota Majelis menyalakan lilin ibadah  

 Pengkhotbah dan anggota majelis masuk ke ruang ibadah 
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KATA PEMBUKA 
PP  : Hari ini, bersama gereja-gereja di dunia, kita mengadakan Hari 

Perjamuan Kudus se-Dunia, sebagai ungkapan pengakuan bahwa 
sesungguhnya gereja-gereja di dunia adalah satu tubuh di dalam 
Kristus. Juga bersama gereja-gereja di Indonesia, kita diingatkan 
kembali akan tugas untuk mengabarkan Injil, melalui Hari Pekabaran 
Injil Indonesia. Dengan kedua peringatan tersebut, patutlah kita 
memuliakan nama Tuhan, sebab Ia telah menciptakan keragaman: 
manusia,  hewan, dan tumbuhan yang Ia berkati untuk hidup 
bersama, dalam alam semesta yang satu. Dalam keragaman gereja-
gereja di Indonesia maupun di dunia, kita adalah satu tubuh dalam 
Kristus, yang memuliakan Dia, Sang Pencipta. 

 
VOTUM  
P : Ibadah Minggu ini berlangsung dengan pengakuan bahwa 

pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan 
langit dan bumi.  

U : (menyanyikan “Amin”  KK 771.c = PKJ 292) 
 

SALAM 
P :    Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus 

Kristus menyertai saudara.  
U :   Dan menyertai saudara. 
 
NYANYIAN   ”Hai Mari Sembah” (KK 19 : 1 - 6  = KJ 4 : 1-6)  
                    (Bait 1 : Semua; Bait 2 : Perempuan; Bait 3 : Semua; Bait 4 : Laki-

laki; Bait 5,6 : Semua) 
 
1.Hai mari sembah Yang Maha besar, 
Nyanyiankan syukur dengan bergemar. 
Perisai umatNya, Yang Maha esa, 
Mulia namaNya, takhtaNya megah 

2. Hai masyhurkanlah keagunganNya; 
cahaya terang itu jubahNya. 
Gemuruh suaraNya di awan kelam; 
Berjalanlah Dia di badai kencang. 
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3. Buana penuh mujizat ajaib, 
ya Khalik, Engkau membuatnya baik. 
Engkau memisahkan daratan dan laut 
Dengan kuasa firman : besarlah Engkau! 
 
4. PengasuhanMu betapa megah: 
udara dan t'rang menyatakannya, 
embun bertetesan dan hutan sejuk, 
lembah maupun bukit cermin kasihMu! 
 
5. UmatMu lemah dan dari debu, 
tetap memegang janjiMu teguh. 
Kasih setiaMu berlimpah terus, 
Ya Khalik, Pembela dan Kawan kudus! 
 
6. Ya Mahabesar, kekal kasihMu; 
malaikat memb'ri pujian merdu, 
pun kami, mahlukMu kecil dan lemah, 
mengangkat pujian serta menyembah. 
    
DOA PENGAKUAN DOSA               Umat Duduk 
P : (memimpin doa pengakuan dosa) 
 
NYANYIAN “Kasihanilah Aku Yang Lemah” (KK 75 : 1 – 2 = PKJ 40) 

1. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Mahakuasa. 
Hapuskan semua kesalahanku, b’rilah anugerah. 
Oleh kasih dan kuasaMu kurasakan damaiMu. 
Aku tahu Kau s’lalu dekat padaku, limpahkan rahmatMu.  

2. Kini aku sadari dosaku dan s’gala kekuranganku. 
Namun kasihMu tetap padaku, sucikan diriku. 
Kuserahkan s’luruh hidupku pada Tuhan yang benar. 
Hatiku selalu bersyukur, bergemar, dan berbahagia.  
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BERITA ANUGERAH                              Umat Berdiri 
P : (membaca 1 Korintus 12:12-13) 
  Demikianlah berita anugerah dari Allah. 
U : Syukur kepada Allah. 
 
NYANYIAN “Bagimu Damai Sejaht’ra”  (KMM 163 berulang kali + bersalam-salaman) 

 
Bagimu damai sejaht’ra, 
bagimu damai sejaht’ra, 
bagimu damai sejaht’ra, 
bagimu damai , damai dan sejaht’ra. 
 

LITURGI SABDA 
Doa Mohon Penerangan Roh Kudus                            Umat Duduk 
P : (memimpin doa, diakhiri “… dalam Kristus, Firman yang telah 

menjadi Manusia, kami berdoa”) 
P+U : Amin. 
 
Pembacaan Alkitab 
 Bacaan I: Kejadian 2:18-24 

L1 : Demikianlah Sabda Tuhan 
U  :  Puji syukur kepada Allah. 

 BacaanTanggapan:  Mazmur 8 (dinyanyikan dari Buku “Bermazmurlah 
Bagi Tuhan” Tahun B) 

 Bacaan II : Ibrani 1:1-4; 2:5-12 
L2 : Demikianlah SabdaTuhan 
U  :  Puji syukur kepada Allah. 

 Bacaan III : Markus 10:2-16 
P  : Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang 

mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya! 
U : (menyanyikan “Haleluya” KJ 473b) 

 
Khotbah 
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NYANYIAN  “Siapa Yang Berpegang” (KK 357 : 1-2 = KMM 144 = NKB 116)
   

       
1. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan 

dan setia mematuhinya, 
hidupnya mulia dalam cah’ya baka 
bersekutu dengan Tuhannya.  

Refrein: 
Percayalah dan pegang sabdaNya: 
hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia! 

2. Bayang-bayang gelap ‘kan dihapus 

lenyap oleh sinar senyum wajahNya; 

rasa takut dan syak ‘kan menghilang 

cepat dari yang berpegang padaNya.     Refrein…. 

 
PENGAKUAN IMAN RASULI                             Umat Berdiri 
         
SYAFAAT                              Umat Duduk 
P :  (memimpin doa diakhiri “… dalam pengasihan-Mu, kami mohon ...”) 
U : Kabulkanlah permohonan kami. Amin. 
 

LITURGI SYUKUR 
PERSEMBAHAN 
 Ayat Pengantar: Mazmur 89:2-3 
 Nyanyian “Ucap Syukur Pada Tuhan” (KK 470 : 1-2 = PKJ 149) 

Ucap syukur pada Tuhan 

kar’na kita dis’lamatkan olehNya. 

Senandungkan lagu baru, 

senandungkan lagu baru bagiNya.  

Nyanyikanlah dengan riang 

kar’na kasih setia Tuhan, nyanyilah. 
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Senandungkan lagu baru, 

senandungkan lagu baru bagiNya.  

 Pengumpulan persembahan (diiringi instrumentalia) 
 Nyanyian “Ucap Syukur Pada Tuhan” (KK 470 : 3)             Umat Berdiri 

Muliakan nama Tuhan 

kar’na kuasanya abadi, muliakan. 

Senandungkan lagu baru, 

senandungkan lagu baru bagiNya.  

 
 Doa Persembahan  

Dkn/Pnt :  Syukur pada-Mu, ya Allah, yang telah memberkati kami 
dalam kehidupan ini. Kiranya Engkau berkenan atas 
persembahan yang kami bawa kepada-Mu. Berikanlah kami 
kerelaan untuk mau berkorban membagi kasih kepada 
sesama dengan memberi diri sebagai saluran berkat-Mu. 
Berikan kami hati yang bersih dan pikiran yang jernih dalam 
mengelola dan menggunakan persembahan ini.  

U  : Amin. 
 
SAKRAMEN PERJAMUAN               Umat Duduk 
 Pembacaan Formulir/Pertelaan Sakramen Perjamuan 

 
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,  
Sebagaimana telah diwartakan dalam Warta Gereja pada kebaktian 

hari Minggu yang lalu, bahwa dalam kebaktian ini kita akan menerima 
Sakramen Perjamuan, sebagai alat untuk memelihara iman. Pelayanan 
Sakramen Perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang 
Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan malam itu Tuhan Yesus mengambil 
roti, memecah-mecahnya dan memberikannya kepada para murid dan 
kata-Nya: 

 
“Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagi kamu. Terimalah dan 
makanlah ini sebagai peringatan akan Aku.” Sesudah itu Tuhan 
Yesus mengambil cawan minuman, mengucap syukur, kemudian 
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memberikan cawan itu kepada para murid dan berkata: 
“Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah-Ku, 
darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk 
pengampunan dosa.” 
 
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,  
Sebagai alat untuk memelihara iman, sakramen perjamuan 

menunjuk pada tiga hal: 
1. Roti dan Anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus 

menunjukkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah 
dasar penyelamatan bagi manusia. 

2. Melalui bentuk makan bersama menunjukkan bahwa orang-orang 
percaya merupakan sebuah keluarga Allah. 
 

3. Sakramen Perjamuan mengarah ke perjamuan yang sempurna di 
sorga sebagai kesempurnaan keselamatan.  

 
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,  

Sebelum kita menerima Sakramen Perjamuan ini marilah kita sekali 
lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai 
berikut : 
1. Apakah kita masing-masing menyadari dan mengakui bahwa kita 

berada dalam kondisi tidak selamat dan dengan kekuatan serta usaha 
sendiri, tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga 
membutuhkan Juru Selamat yang berkuasa melepaskannya? 

2. Apakah kita masing-masing meyakini bahwa berdasarkan kasih-Nya, 
Allah telah menyelamatkan manusia di dalam kematian dan 
kebangkitan Tuhan Yesus? 

3. Apakah kita masing-masing menyerahkan dan menggantungkan diri 
sepenuhnya kepada pertolongan Allah dalam Yesus Kristus demi 
kelepasan dari kondisi tidak selamat? 

4. Apakah kita masing-masing bersungguh-sungguh untuk menjalani 
hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah dengan setia 
mengikuti kehendakNya? 
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Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa 
seperti Tuhan Yesus telah mengajar kita berdoa: (“Doa Bapa Kami” 
dinyanyikan dari KK  754.a) 
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---- Pendeta turun dari mimbar menuju meja perjamuan --- 

 
 Pelayanan Sakramen Perjamuan 

 
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,  
Roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus 

Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum 
kita menerima roti dan anggur dalam Sakramen Perjamuan ini, marilah 
kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaan-Nya 
di sorga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa 
dipelihara dan disegarkanNya seperti roti dan anggur yang dapat 
menyegarkan tubuh kita. 

Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus 
Kristus. Terima dan makanlah dengan penuh percaya, bahwa 
tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan demi keselamatan 
kita, sehingga kita hidup baru dalam persekutuan dengan Tuhan 
Yesus Kristus dan Jemaat-Nya sebagai keluarga Allah. 
--- Pelayanan roti perjamuan --- 
 
Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus 
Kristus. Terima dan minumlah dengan penuh percaya, bahwa 
darah Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan demi keselamatan 
kita, sehingga kita hidup baru dalam persekutuan dengan Tuhan 
Yesus Kristus dan Jemaat-Nya sebagai keluarga Allah. 

--- Pelayanan anggur perjamuan --- 
 

 Ucapan syukur 
 
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,  
Marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah 

memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan. Marilah masing-
masing mengucap dalam hati demikian : 

Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya Yang Kudus, hai 
segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan 
segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, 
yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus 
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hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan 
kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan 
kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada 
burung rajawali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang 
sabar dan penuh kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak 
untuk selamanya Ia mendendam. Tidak dilakukan-Nya kepada kita 
setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalas-Nya kepada kita 
setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi 
demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut 
akan Dia; sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya dari kita 
pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya 
demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. 
Ia yang juga menyerahkan anak-Nya sendiri bagi kita semua, tentu 
juga mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan 
Anak-Nya itu. Oleh karena itu aku senantiasa akan memberitakan 
perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, sekarang ini sampai 
selama-lamanya. Amin. 

 
 Nyanyian   “Syukur Kami Ungkapkan” (GB 364) = Give Thanks   

Syukur kami ungkapkan; syukur pada-Mu, Bapa, 

syukur, telah Kaub'rikan Yesus, Putra-Mu. 

Syukur kami ungkapkan; syukur pada-Mu, Bapa, 

syukur, telah Kaub'rikan Yesus, Putra-Mu. 

Bapa dalam karya kasihMu, orang miskin dan lemah 

Kini menjadi kaya dan tegar 

Bapa dalam karya kasihMu, orang miskin dan lemah 

Kini menjadi kaya dan tegar, syukur… 
 

LITURGI  PENUTUP 
NYANYIAN  ”Mari Sebarkan Injil” (KK 749 : 1-2 = PKJ 183)        Umat Berdiri 

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

Bukalah hatimu, mari terima  
Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. 
Dekaplah Yesus, Tuhanmu, agar hidupmu berseri; 
S’gala puji bagi Tuhan diberi.                                       Refrein: 

 
PENGUTUSAN 
P   :  Arahkanlah hatimu kepada dunia! 
U   : Kami mengarahkan hati kepada dunia. 
P  :  Muliakanlah Tuhan, Sang Pencipta manusia dan alam semesta. 
U  :  Kami akan menjaga kesatuan hidup manusia dan seluruh ciptaan-

Nya. 
P    : Terpujilah Allah – Bapa, Anak dan Roh Kudus! 
U   : Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-

lamanya. 
 

BERKAT 
P  : TUHAN memberkati dan memelihara kamu. 
 TUHAN baik hati dan murah hati kepadamu. 

TUHAN mengasihi kamu dan memberi kamu damai.  
U  : (menyanyikan “Amin”  KK 772 = NKB 226) 
 
PENUTUP 
- Pengkhotbah mengambil Alkitab besar dan menyerahkan kepada PP 
- Seorang anggota Majelis mematikan Lilin Ibadah 
- Lonceng berbunyi 
- Pengkhotbah dan Pendamping Pengkhotbah menuju pintu keluar 
      
SAAT TEDUH 
 
Keterangan: 
KK : Kidung Keesaan; PKJ : Pelengkap Kidung Jemaat; KJ : Kidung Jemaat; GB : Gita 
Bakti; KMM : Kidung Muda Mudi 
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PROFIL SINGKAT 
GEREJA-GEREJA KRISTEN JAWA (GKJ) 

 
Tumbuhnya Gereja-gereja di tanah Jawa, khususnya di Jawa Tengah, tidak 
bisa dilepaskan dari peranan para pekabar Injil yang datang dari Belanda. 
Benih Injil tertabur, meskipun dalam kemasan supremasi bangsa satu 
terhadap bangsa lain. Bisa disebut Bangsa Belanda sebagai penjajah dan 
Bangsa Indonesia sebagai yang terjajah. Namun terbukti bahwa karya Tuhan 
bisa berlangsung dalam setiap situasi. 
 Zaman VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie) selama 2 abad (abad 
XVII dan XVIII) mencatat adanya pengiriman tenaga pendeta secara besar-
besaran. Tercatat setidaknya 254 pendeta dan kurang lebih 800 penghibur 
orang sakit dengan status “pegawai VOC” dikirim ke Nusantara untuk 
melayani kepentingan “pemeliharaan rohani atas orang-orang Belanda”. 
Peristiwa ini setidaknya memberikan dampak positif terhadap munculnya 
gejala kekristenan di Nusantara dan khususnya di Pulau Jawa. 
 Pada masa pemerintahan Inggris di Indonesia (1811-1816), masuklah 
pekabar-pekabar Injil dari NZG (Nederlandsche Zendeling Genootschap) 
dalam rangka kerjasama dengan London Missionary Society. 
 Setelah Inggris tidak lagi berkuasa, Nusantara kembali berada di bawah 
kekuasaan Belanda. VOC sudah dibubarkan, dan kekuasaan Belanda muncul 
dalam bentuk pemerintahan Kolonial (1816-1942). Zaman ini merupakan 
masa pekabaran Injil yang banyak membuahkan hasil di Jawa. 
 Pada masa ini tercatat gejala munculnya pekabaran Injil yang dilakukan 
atas inisiatif kaum awam, yang menghasilkan “buah” yaitu generasi pertama 
orang-orang Kristen di Jawa. Timbullah kelompok-kelompok Kristen di 
daerah Purworejo, Tegal, dan Banyumas. Mereka dibaptiskan di Gereja 
Protestan Belanda.  Baptisan pertama bagi orang-orang Jawa terjadi di 
Semarang (tahun 1858), di Purworejo (tahun 1860). Kelompok-kelompok 
tersebut merupakan cikal-bakal Gereja-gereja Kristen Jawa (GKJ). Dari 
kelompok-kelompok tersebut tersebarlah kekristenan ke Yogyakarta, 
Surakarta, dan ke seluruh Jawa Tengah. Latar belakang teologis para pekabar 
Injil awam ini tidak begitu jelas. Namun agaknya mereka dipengaruhi oleh 
gerakan Pietisme di Eropa. 
 Pada tahun 1861-1891 tercatat adanya pekabaran Injil yang dikerjakan 
oleh NGZV (Nederlandsche Gereformeerde Zendings Vereniging) di Jawa 
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Tengah. Perkumpulan ini berasal dari lingkungan NHK (Nederlandsche 
Hervormde Kerk). 
 Kemudian muncul pemahaman baru, yaitu bahwa pekabaran Injil adalah 
tanggung jawab Gereja. Mulai tahun 1892 pekabaran Injil di Jawa Tengah 
dilakukan oleh Gereja-gereja Gereformeerd di Nederland (Gereformeerde 
Kerken in Nederland = GKN). Pekabaran Injil dilakukan baik secara langsung, 
maupun secara tidak langsung yaitu melalui pelayanan di bidang pendidikan 
(dengan mendirikan sekolah-sekolah zending) dan kesehatan (dengan 
mendirikan rumah sakit-rumah sakit zending). Tiap-tiap Gereja GKN, baik 
secara sendiri-sendiri maupun gabungan beberapa Gereja menjadi “Gereja 
Pengutus” para pekabar Injil. Sebutan “zendeling” dihapuskan, diganti 
dengan sebutan “pendeta misioner”. 
 Pekabaran Injil oleh Zending GKN ini menghasilkan “buah”, yaitu jemaat-
jemaat Kristen di berbagai tempat di Jawa Tengah. Jemaat-jemaat yang 
masih muda ini didorong untuk segera mandiri. Pejabat-pejabat gerejawi, 
yaitu penatua dan diaken, segera diangkat dari antara anggota jemaat 
sebaga tanda kedewasaan sebuah gereja. 
 Pada tanggal 17-18 Februari 1931 untuk pertama kalinya 
diselenggarakan sidang “Synode Pasamoewan Gereformeerd Djawi-
Tengah” bertempat di Kebumen. Ini adalah Sidang Sinode yang pertama, 
dan tanggal 17 Februari 1931 kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya 
Sinode GKJ. 
 Sidang Sinode pertama ini dihadiri oleh utusan-utusan dari 5 Klasis, yaitu 
masing-masing (sesuai dengan tulisan pada waktu itu): 
 
 Classis Solo  : M. Soengkana, M. Boesana, M.N. Mestaka 
 Classis Ngajogjakarta: R.S.S. Martahatmadja, Ds. P. Sopater, M.  Kalam 
 Classis Poerworedjo : Ds. Wirjotenojo, Ds. Siswawasana, M. Soeradja 
 Classis Poerbalingga : Ds. Soedarmadi, M.J. Adam, M.M. Djajaprawira 
 Classis Keboemen : Ds. Z.H. Soesena, M.J.P. Atmadimedja, M. Jokas. 

 
Hadir juga 6 orang Pendeta Zending sebagai penasehat (adviseur) yaitu: Ds. 
B.J. Esser (Poerbalingga), Ds. A. Pos (Ngajogjakarta), Ds. P.H. Van Eyk (Solo), 
Ds. A.F. Keuchenius (Poerworedjo), Ds. K. Van Dijk dan Ds. H. Bargema 
(Keboemen). 
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 Jumlah Gereja “Pasamoewan Gereformeerd Djawi-Tengah” pada waktu 
itu ada 28, yaitu 6 di Solo - Klaten - Wonogiri, 6 di Banyumas Utara-Selatan, 4 
di Purworejo-Magelang, 8 di Yogyakarta, 4 di Kebumen. 
 Untuk selanjutnya nama “gereformeerd” tidak dipakai lagi berdasarkan 
pertimbangan bahwa Gereja-gereja muda ini belum pernah mengalami 
reformasi. Lagi pula, karena persebaran Gereja-gereja ini ada di daerah Jawa 
Tengah Selatan, maka nama yang dipakai kemudian adalah “Geredja-geredja 
Kristen Djawa Tengah Selatan” (GKDTS). 
 Tanggal 5-6 Juli 1949 merupakan satu tonggak sejarah tersendiri bagi 
GKJ. Pada tanggal itu GKDTS bersepakat dengan “Geredja-geredja Kristen 
Djawa Tengah bagian Utara” (GKDTU) untuk bergabung membentuk Sinode 
kesatuan. GKDTU adalah buah dari pekabaran Injil “Salatiga Zending”. 
Kesatuan dua Sinode itu kemudian memakai nama “Geredja-geredja Kristen 
Djawa” (GKD). Tetapi sayang bahwa kesatuan ini tidak berlangsung lama. 
Sebagian Gereja hasil penginjilan “Salatiga Zending” pada tahun 1953 
kembali menjadi GKDTU (sekarang GKJTU). 
 Waktu terus berjalan. GKJ sekarang ini ada 333 gereja dewasa, tersebar 
di 6 Propinsi di Pulau Jawa (DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI 
Yogyakarta, Jawa Timur), terhimpun dalam 32 Klasis. Benih Injil telah 
tertabur, tumbuh, dan terus berkembang di tanah Jawa.  
Kantor Sinode GKJ berada di Jl. Dr. Sumardi No. 8 & 10 Salatiga, Jawa 
Tengah. Telp.: (0298) 326684, 326351. Fax.: (0298) 323985. Alamat email: 
sinode@gkj.or.id. Website: gkj.or.id. 
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