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PERSIAPAN 
• Doa pribadi warga jemaat 

• Pengenalan lagu-lagu yang akan dinyanyikan dalam Ibadah 

• Doa konsistori para pelayan yang bertugas 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2 Selamat malam…… 

Dengan penuh sukacita dan dalam persekutuan Kasih Allah mari kita 
beribadah di Hari Minggu II Sesudah Pentakosta.  Kiranya ibadah yang kita 
lakukan saat ini berkenan dihadapan Tuhan.  
Pemberitaan Firman pada ibadah ini disampaikan oleh……… 

 

 AJAKAN BERIBADAH 
 P2 Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah 

persekutuan kita. 

M E N G H A D A P    T U H A N 
 
               GB 4 : 1 - 3   “BERSORAK BAGI TUHAN ”       Do = D     MM + 92 

Bait 1 = Kantoria/PL; Bait 2 & 3 = Semua 

 
2. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu; 

nyaringkan suaramu dan bersoraklah, 
sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada; 
segala isi bumi diciptakan-Nya. 

 
...Prosesi ALKITAB  dibawa masuk... 

 
3. Tindakan keadilan disukai-Nya 

dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. 
Dengan kuasa Firman, langit pun dijadikan; 
tentarapun tercipta oleh nafas-Nya. 
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VOTUM  
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  yang menjadikan langit dan 

bumi.  
   

Jmt      KJ 476a   Do = D 
             1  . / 1 .  //                                                                    
             A –   min 

 
NAS PEMBIMBING                                                                   Matius 22 : 30 

Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan 
hidup seperti malaikat di sorga. 

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

Kristus menyertai kamu. 
 

Jmt  dan menyertaimu juga. 
 

GB 109 : 1, 2 ”KRISTUSLAH DASAR HIDUP" 
 

 
2. Kasihilah istrimu, hai suami 

dengan seluruh jiwa ragamu; 
seperti Kristus terhadap umat-Nya. 
rela berkorban kar"na kasih-Nya. 

 
duduk 
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PENGAKUAN DOSA 
P2      Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah mengaku 

akan dosa-dosa kita : 
                Bapa Mahakudus  kami mengaku kepadaMu, bahwa kami adalh umat yang 

berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesame kami. Kami 
cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya 
kami kembali menerima kasih. KepadaMu kami memohon :  

 

Jmt  GB 25: 1   "TUHAN KAMI BERLUMURAN DOSA"    Do = E 4/4 MM + 60 
   Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami 
 

P2 Bapa Mahapengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani 
Enagkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya 
agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri 
dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar; kami bersikap 
diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. KepadaMu, kami 
memohon : 

                

Jmt  GB 25: 2  "TUHAN KAMI BERLUMURAN DOSA" 
 Tuhan, walau kami disakiti, Tuhan, ajar kami mengampuni. 
  

P2 Bapa Mahapenyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami 
bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan 
pengutusanMu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. 
Kami juga terlalu banyak berbicara, dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami 
pengampunanMu, ya Bapa. Baruilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan 
kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus 
kami yang hidup. 

                

Jmt   GB 25: 4   “ "TUHAN KAMI BERLUMURAN DOSA" 
 Tuhan, kami doakan mereka. Tuhan, sudi ampuni mereka. 

    
BERITA ANUGERAH                                                              Mazmur 86 : 4, 5 
PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan 

berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 86 : 4, 5 yang 
menyatakan: "Buatlah jiwa hambaMu bersukacita, sebab kepadaMulah, ya 
Tuhan, kuangkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka 
mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru 
kepadaMu" 

 Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami 
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa 
dan Anak dan Roh Kudus. 

 
Jmt   Syukur kepada Tuhan, amin. 
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        GB 41 : 1, 3      "MAUKAH DOSAMU DIHAPUS BERSIH” 

Do = Bes 4/4     MM + 100 
 

1. Maukah dosamu dihapus bersih? Besar kuasa-Nya, darah Tuhan. 
      Kau 'kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan. 

 
Reff:     Ada kuasa dalam darah-Nya, Anak domba Allah. 
             Ada kuasa dalam darah-Nya, darah Anak domba Allah. 

 
2.   Maukah engkau meredam hasratmu?  Besar kuasa-Nya, darah Tuhan. 
     Datang seg"ra, kau dibasuh bersih; ajaib kuasa darah Tuhan. 
 

PERINTAH HIDUP BARU    
PF Marilah berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti tertulis dalam 

Surat 1 Petrus 3 : 13 - 16 yang menyatakan..... 
 

            Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup 
dan kesaksian kita di dunia. 

 
Jmt            GB 46 : 1   “TUHAN YESUS SUNGGUH SAYANG ” Do = D 2/4 MM + 88 

 

 
                        duduk 

⌘ Kesaksian Pujian 
 

PEMBERITAAN FIRMAN  
 

DOA EPIKLESE  
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PEMBACAAN ALKITAB 
    PF Jemaat marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari 

Alkitab : Haleluya! 

 
 Jmt      GB 376 "HALELUYA, HALELUYA, HALELUYA" La = D 4/4 &3/4 MM + 84 
                                  

 
       
P3 Pembacaan Alkitab hari ini dari Surat 1 Korintus 7 : 1 - 11 yang menyatakan 

…………………. 
   Demikian  pembacaan  Alkitab.  
PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di antara kamu 

dan ucaplah syukur kepada  Allah. 
 

Jmt     GB 392A     “KEPADAMU PUJI-PUJIAN” Do = Bes  4/4 MM + 72 
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 

    
                 duduk 

KHOTBAH 
 

… Saat teduh untuk menghayati firman Tuhan yang telah didengar…  
 

J A W A B A N   J E M A A T 
 
      KJ 424: 1, 2 “YESUS MENGINGINKAN DAKU" Do = F 6 Ketuk (2x3) 
 
1.Yesus menginginkan daku bersinar bagiNya, 
   di mana pun 'ku berada, 'ku mengenangkanNya. 
 
Ref.    Bersinar, bersinar; itulah kehendak Yesus; 
            bersinar, bersinar, aku bersinar terus. 
 
2. Yesus menginginkan daku  menolong orang lain, 
     manis dan sopan selalu, ketika 'ku bermain. 
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PENGAKUAN IMAN RASUL                                                                    

duduk 

DOA SYAFAAT 
PF  . . . (Diakhiri Doa Bapa Kami + doksologi GB 389B   Do = Bes 4/4 MM + 80)
           
⌘ Kesaksian Pujian 

PERSEMBAHAN SYUKUR 
P4  Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan 

memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur  96 : 8 
yang menyatakan : Berilah kepada TUHAN kemuliaan namaNya, bawalah 
persembahan dan masuklah kepelataran-Nya. Tuhan memberkati Saudara dan 
persembahan Saudara.  

 

J           GB 81 :1-3     “ALLAH SUMBER KEMURAHAN”     
              

                      
                    

2. B'ri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. 
Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. 

 
....Kesempatan memberi persembahan... 

 
3.   B'rilah dengan rela dan senang b'ri kepada Tuhanmu. 
      Tak 'kan kekurangan apapun, kau dipelihara-Nya. 

  

DOA PERSEMBAHAN                                     
P4      Jemaat yang bersukacita, mari berdiri untuk mendoakan persembahan syukur 

ini kepada Tuhan. Kita berdoa: 
 

 Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang 
kami berikan ini adalah dari tanganMu jua, dan Karena itu kami persembahkan 
seluruhnya untuk kemuliaanMu : 

 
Jmt Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan 

kekayaan: hikmat dan kekuatan: hormat, kemuliaan dan puji-pujian. 
Amin   

duduk 
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 P E N G U T U S A N 

Warta Jemaat 
 

Amanat  Pengutusan 
PF  Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan dengan penuh 

sukacita sambil mengingat pesan Firman Tuhan yang terdapat pada Kolose 2 : 7 
Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah  kamu 
bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah 
hatimu melimpah dengan syukur.  

 
 J    GB 270 : 1, 2     “TAAT,SETIA, BERTEKAD YANG BULAT”                                      berdiri 
        

 

 
 

Taat, setia, teguh bersekutu dengan Engkau. ya Pemimpin besar 
Kar'na penuh kasih sayang pada-Mu, kami sedikit pun tidak gentar. Ref.. 
 

Berkat 
PF        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.  
(Bilangan 6:24-26) 

 
Jemaat    KJ 478 C AMIN, AMIN, AMIN 

 
jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri  

hingga Alkitab dibawa keluar 


