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PERSIAPAN 
 Doa pribadi jemaat 

 Pengenalan lagu-lagu yang akan dinyanyikan dalam Ibadah 

 Doa konsistori para pelayan yang bertugas 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2       :  Selamat pagi/sore/malam 

 Dengan penuh sukacita dan dalam persekutuan Kasih Allah mari kita 
 beribadah di Hari Minggu ke XXI  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. 
 

MENGHADAP TUHAN 
NYANYIAN JEMAAT GB 10 : 1, 2, 3 “KUPUJI YESUS, TUHANKU” 

DO=F ¾ MM±88 

 

Alkitab, sebagai simbol kehadiran Allah, dibawa masuk ke dalam ruang ibadah  

 

2.   Muliakan nama Tuhanmu yang tinggi dan berkuasa, 
       tiada nama apapun sedahsyat nama Yesus. 

 
3.   Seluruh umat marilah memuji nama Yesus, 
       seluruh dunia pun serta agungkan nama Yesus. 

V O T U M  
    PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan 

bumi. (Mzm. 124:8) 
    J 1    .    |    1    .    || 

 A      -       min.    
 

NAS PEMBIMBING                    LUKAS 10 : 3  
PF : “Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke  
               tengah-tengah serigala.” 

 
SALAM  

PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan     
                 Yesus Kristus menyertai kamu. 

J : DAN MENYERTAIMU JUGA. 
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  NYANYIAN JEMAAT GB 22  “BESAR DAN AJAIB” 

  
Duduk 

PENGAKUAN DOSA 
P2 : Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah mengaku  
  akan dosa-dosa kita : 

Ya Allah yang  Rahmani, maha kuasa, adil dan berdaulat; dan yang Rahmani 
penuh kasih dan cinta, kami datang saat ini dengan kerendahan hati seraya 
mengaku segala kesalahan kami, kami mengaku ya Tuhan hidup kami masih 
dipengaruhi dengan egoisme kami, sehingga kami pun jarang 
memperhatikan sesama yang tidak seberuntung kami; yang hidup dalam 
kemiskinan kasih sayang, kami mengaku keterbatasan kami untuk membagi 
kasih-Mu bagi sesama, ampuni dosa kami 
 

J  NYANYIAN JEMAAT GB 37 : 1  “KYRIE ELEISON KYRIE” 
DO=F ¾ MM±76 
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P2 : Ya Allah, kami juga sadar bahwa banyak bencana terjadi di tanah air kami 
saat ini, dan apa yang terjadi bukan semata-mata karna murka-Mu, kami 
saat ini mau menyadari bahwa apa yang terjadi juga bagian dari kelalaian 
kami yang kurang memperhatikan alam ciptaan-Mu. Kami tahu akan mandat 
yang Tuhan berikan kepada kami untuk menjaga dan memelihara alam dan 
lingkungan kami; tetapi pikiran, tangan dan kaki kami malas untuk 
melaksanakan mandat-Mu. Ini dosa kami, ampuni kelalaian kami Tuhan, 
biarlah kiranya kasih-Mu yang senantiasa mengingatkan kami untuk 
memperhatikan alam semesta. 

 

J  NYANYIAN JEMAAT GB 37 : 2  “KYRIE ELEISON KYRIE” 
2.   Oh, betapa banyak orang yang mengungsi, 
       yang terancam oleh teror dan bencana.     Reff: 

    

 BERITA ANUGERAH 
PF  : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat,     
 disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kisah 

Roma 3 : 23, 24    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. 

J     : SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN. 
 
NYANYIAN JEMAAT GB 38 : 1, 2 “YESUS SUMBER DAMAI” 

 
2.   Slamatkanlah kami dari kuasa dosa 
      B'rilah pada kami jiwa yang tenang. 

 

PERINTAH HIDUP BARU 
PF : Marilah  kita  berdiri  untuk  mendengar  Petunjuk  Hidup  Baru    seperti  

tertulis  dalam Efesus 6 : 14-18  yang  menyatakan…..   Roh  Kudus  
menolong  kita  mewujudkan  kemuliaan  Allah  dalam  seluruh  hidup  dan 
kesaksian kita di dunia. 

 
NYANYIAN JEMAAT GB 245 : 1, 2 “HIDUPKU DISENTUH OLEH KASIH TUHAN” 
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2.   Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, 
                      bagiku nyatalah dalam firman-Nya. 
                      S’lamanya "ku tetap berpegang pada-Nya 
                      ‘Ku disentuh oleh kasih-Nya. Reff : 

duduk 
⌘ Kesaksian Pujian 

 
PEMBERITAAN FIRMAN 

 
DOA EPIKLESE  
PEMBACAAN ALKITAB 
      PF       : Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan. Haleluya! 
      J   : NYANYIAN JEMAAT GB 394 “ HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU” 

                   
     P3        :  Bacaan Alkitab hari ini dari …………………………….  yang  menyatakan... 
      PF        :  Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara  

         kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.     
 
  NYANYIAN PUJIAN GB 392B “ KEPADAMU PUJI-PUJIAN” 

                     
                 

  Duduk 

KHOTBAH   
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Saat Teduh 
 

JAWABAN JEMAAT 
NYANYIAN JEMAAT GB 277 : 1, 3 “FIRMAN TUHAN SUDAH KAU DENGAR” 

 

 
 3.    Dalam suka dan sengsaramu, 
                          ingat s'lalu pada Tuhanmu. 
                          Jangan bimbang dan janganlah gentar 
                          berpegang hanya pada Firman-Nya. 
 
PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  

duduk 
DOA SYAFAAT   (diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan, GB 389B) 
 
∼ Kesaksian Pujian 
 
PERSEMBAHAN SYUKUR 
P4     :  Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan               
              dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab dari  

         Filipi 4 : 6 yang menyatakan : 
 “Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun  juga,  tetapi  
 nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan   
 permohonan dengan ucapan syukur .” 
 Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 
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NYANYIAN JEMAAT GB 243 : 1, 2 “KASIH SETIA TUHAN” 

 
  
=================== Pemberian kolekte =========================== (P 5) 
  
2.   Kasih setia Tuhan rnenghalau kuatirku, 
      kasih setia Tuhan pelipurjiwaku. 
      Kasih setia Tuhan pengharapan hidupku, 
      kasih setia Tuhan membuatku tent'ram. 
 

DOA SYUKUR 
P4 & Jemaat :   Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena kasih dan  
  pengurbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan  
  sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding  
  dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi  
  kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah, ya Tuhan, agar berguna  
  untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. 

Duduk 

PENGUTUSAN 
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  
  Yohanes 3 : 34 “Sebab siapa yang diutus Allah, Dialah yang menyampaikan  
  firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak  
  terbatas.” 
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NYANYIAN JEMAAT GB 161 : 1, 4 “MARI TUTURKAN KEMBALI” 

 
 2.     Waktu Almasih puasa di padang tandus gersang, 
                           untuk dosaku, digoda, tapi akhirnya menang. 
                          Mari tuturkan derita dan sengsara-Nya pedih: 
                          untuk manusia yang hina Ia disiksa perih. 
                          Untuk manusia yang hina Ia disiksa perih. 
 

BERKAT 
PF   :  Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya :  

               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. 

 
NYANYIAN JEMAAT 402A “AMIN” 

 
 
 
 
 
 
 

.....Jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri sampai selesai prosesi keluar ..... 


