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PERSIAPAN 
• Doa pribadi warga jemaat 

• Pengenalan lagu-lagu yang akan dinyanyikan dalam Ibadah 

• Doa konsistori para pelayan yang bertugas 

UNGKAPAN SITUASI & AJAKAN BERIBADAH 
P2 Pelayanan dan Kesaksian (Pelkes) yang diwujudnyatakan melalui tindakan konkrIt 

oleh setiap orang yang percaya kepada Allah Tritunggal, merupakan tanda syukur 

kepada Sang Pemilik hidup. Hari ini, kita berada dipenghujung kegiatan bulan 

Pelkes GPIB, patut bersyukur kepada Allah Tritunggal yang telah memapukan kita 

untuk melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan yang sesungguhnya tidak 

mudah untuk dikerjakan.  

 Jemaat, mari kita datang kepada Tuhan dalam ibadah saat ini untuk menyatakan 

syukur kepada Dia yang telah membimbing, memelihara dan menguatkan kita 

sehingga kegiatan bulan Pelkes GPIB dapat berjalan dengan tuntunan kasih-Nya. 

     Ibadah hari ini akan dipimpin oleh……………  

 
  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 2 : 1, 2  “HALELUYA PUJI TUHAN, PUJI NAMANYA ”        
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...Prosesi ALKITAB  dibawa masuk... 

 
2. Alam raya, ciptaan-Nya; angkat suaramu dengan bergemar,  
         petik kecapi dan tabuh gendang. Hai semua yang bernafas,  
         pujilah Dia untuk s’lamanya; kar’na kasih-Nya ajaib benar.  

VOTUM  
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  yang menjadikan langit dan 

bumi.  
   

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

 
NAS PEMBIMBING                                                               YOHANES 14 : 27 

Damai Sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraKu Kuberikan kepadamu dan 
apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah 

gelisah dan gentar hatimu.  

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

Kristus menyertai kamu. 
 

Jmt  dan menyertaimu juga. 
 

GB 126 : 1, 2 ”DAMAI SEJAHTERA" 
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2. Damai sejahtera mulai dari diriku, damai di dunia itulah harapanku, 

    Dengan Allah Bapa, mari satulah, kita membawa damai ke dalam dunia. 

    Damai sejahtera mulai dari diriku di tiap langkahku, ikrarku tetap teguh. 

    Setiap hari hidupku s’lalu membawa damai kekal, Damai di dunia mulai dari diriku 
duduk 

PENGAKUAN DOSA 
   P.2 :  Damai sejahtera yang Tuhan berikan seringkali tidak dapat kita rasakan, hal ini disebabkan 

karena dosa yang kita lakukan. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati 

marilah mengaku akan dosa-dosa kita dihadapan Tuhan...... 

          Tuhan yang Maha kasih..... dihadapan hadirat-Mu yang kudus kami datang kepada-Mu, 

bersujud memohon belas kasih-Mu..... Kami mengakui di dalam hidup yang Tuhan 

anugerahkan, ada begitu banyak tindakan kami yang tidak memperlihatkan jati diri kami 

sebagai orang yang percaya kepada Allah Tritunggal...... Kami melakukan pelayanan dan 

kesaksian hanya untuk dikenal dan diketahui oleh orang lain. Itu sebabnya, ketika 

sesama tidak dapat menerima dan mengakui keberadaan kami, kami cenderung marah 

dan berhenti untuk melakukan pelayanan dan kesaksian..... 

      Tuhan, ampuni kami...... 

 

Jmt:       GB. 30 :1, 2    ”JANGANLAH TUHAN” 

                Bait 1 = Kantoria/PL, bait 2 = Semua 

 

 
 

2. Oh, kasihanilah aku, ya Tuhan, kar’na lesu dan merana jiwaku. 

Tolong sembuhkan diriku, ya Tuhan, kar’na gemetar tulang-tulangku. 

 

    
BERITA ANUGERAH                                                         Mazmur 103 : 8 - 13 
PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan 

berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 103 : 8 - 13 
yang menyatakan...................... 

 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 45 : 1, 3      " DOSAMU DIHAPUSKAN” 

1. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih, dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. 

Meskipun merah bak kermisi, ’kan diputihkan. Dosamu dihapuskan, 

Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. 

  

3. Dosamu diampuni, juga dilupakan-Nya, dosamu diampuni juga dilupakan-Nya. 

                 Sabda Tuhanmu hai dengarlah: ”Lihat pada-Ku” Dosamu diampuni, 

Dosamu diampuni juga dilupakan-Nya, juga dilupakan-Nya. 

 

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

Surat 1 Tesalonika 5 : 12 - 22 yang menyatakan..... 
 

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

 
Jmt            KJ 48 : KEMULIAAN BAGI BAPA 

 
                 Kemuliaan  bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus dan kekal 

selama  lamanya. Amin                                                                            
                        duduk 

⌘ Kesaksian Pujian 
 

PEMBERITAAN FIRMAN  
 

DOA EPIKLESE  
PEMBACAAN ALKITAB 

    PF Jemaat marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari 
Alkitab : Haleluya! 

 
 Jmt      KJ 473B "HALELUYA" 

 
                                   
       
P3 Pembacaan Alkitab hari ini dari Surat Kisah Para Rasul 4 : 23 – 31 yang 

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

dan ucaplah syukur kepada  Allah. 
 

Jmt     KJ 474      “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”  
KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan: Ya Bapa Putra, 

Roh Kudus, sampai   Kekal abadi!                                                                                   
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                 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 343 : 1 - 3 “DUNIA DALAM RAWA PAYA" 
 

1. Dunia dalam rawa paya berjuang t’rus. Kristen, manakah cahaya Injil kudus? 
Biar dalam g’lap gulita bergemilang t’rang berita: Satu saja Tuhan kita, Sang Penebus. 
 

2. Bangunkan persekutuan sidang Jemaat dan kumpulkan domba Tuhan yang tersesat . 
Satu sabda berkuasa mempersatukan bahasa sekalian kaum dan masa, jauh dan dekat. 
 

3. Yang menunjuk ujung jalan; T’rang Al Kalam, Yang memimpin pekerjaan Raja Imam. 
Jangan turut cita-cita dunia yang bergempita, Satu saja Tuhan kita: Raja Salam. 

PENGAKUAN IMAN RASUL                                                                    

duduk 

DOA SYAFAAT 
PF  . . . (Diakhiri Doa Bapa Kami + doksologi GB 389A)   
        
⌘ Kesaksian Pujian 

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

memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab dari Amsal 11 : 24 -25 
yang menyatakan : Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, ada yang 
menghemat secara luarbiasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak 
memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi 
minum Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara.  

 

J           GB 77 :1, 2     “PERSEPULUHANMU" 
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....Kesempatan memberi persembahan... 
 

2. Persepuluhanmu yang sudah kau beri memuliakan Sang Pemberi. 
Persepuluhanmu yang sudah kau beri  menjamin hidup sesamamu. 
Persepuluhanmu yang sudah kau beri menjadi akta di hidupmu; 
Percayalah teguh Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu.  Refr... 

  

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

ini kepada Tuhan. Kita berdoa: 
 

 ”Ya Allah Mahamurah, ungkapan syukur atas berkat yang Tuhan limpahkan, kami 
nyatakan melalui persembahan yang telah terkumpul ini. Jadikan persembahan ini 
sebagai berkat yang dapat menunjang penatalayanan di gereja dan dapat menopang 
tugas kesaksian gereja di tengah dunia. Berikanlah Roh Hikmat-Mu kepada setiap orang 
yang dipercayakan untuk mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon,  
Amin”. 

duduk 

 
 P E N G U T U S A N 

Warta Jemaat 
 

Amanat  Pengutusan 
PF  Jemaat Tuhan, pergilah, beritakan Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari 

berdasarkan firman Tuhan   yang telah kamu dengar... 
 
 J    GB 114 : 1, 2     “DISETIAP JANJIKU”                                                                 berdiri 

1. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku. Tuhan bersamaku 

            Tiap gunung kutempuh, harapanku pun teguh, Rahmat Tuhan berserta  

                       kar’na anugrah-Nya 
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         Refr:         Tuhan b’ri anugrah-Nya, Tuhan b’ri kuasa-Nya. 

                                        Kristuslah didalamku, aku menang, bersama-Nya 

 

2. Tiap jiwa kurengkuh, tiap hati kusentuh; Kubagikan damai-Nya kar’na anug’rah-Nya. 

                  Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Tiap duka hilanglah kar’na anugrah-Nya

 Refr:..  

 

         

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 A      AMIN, AMIN, AMIN 
 

 
 
 
 
 

jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri  
hingga Alkitab dibawa keluar 


