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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 XXIII 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: KMM 108 : 1, 2  “TUHAN ENGKAULAH HADIR” 

 

 

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

 

2. Juga di pekerjaan, Kau, Tuhan, beserta, 
juga Engkau dengarkan lagu keluh-kesah: 
lagu mesin fan martil bising dan menderu, 
lagu peras keringat naik kepadaMu.   Reff : 
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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                    Roma 8 : 30 
PF : ”Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula, mereka itu juga dipanggil-Nya. Dan 

mereka yang dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan mereka yang 
dibenarkan-Nya,  mereka itu juga dimuliakan-Nya.” 

 

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

                     Yesus Kristus menyertai kamu. 
J : DAN MENYERTAIMU JUGA 
 

           NYANYIAN JEMAAT: GB 23 : 1, 2 “ BERSORAKLAH HAI ALAM SEMESTA ” 

  
  
            2.   Bersoraklah, hai alam semesta 

      ‘Kau, Rajaku!’ 
       Gereja bersyukur, bermadah, bermazmur 
       Di hati umat pun pujian menggema. 
       Bersoraklah, hai alam semesta 
       ‘Kau, Rajaku!’ 

Duduk 

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

dosa-  dosa kita : 
                    Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di 

hadapanMu hakekat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat 
jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan 
kelemahn kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui 



h a l , 4  

betapa sering kami berdosa; mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan 
pemberian-Mu dan melupakan kasihMu. 

 
  ∼Pengakuan Pribadi diiringi Instrumen∼ 
 

 Ya Allah Mahakasih, kasihanilah kami orang-orang yang malu dan menyesal ini, 
karena dalam segala hal kami telah menyakiti hatiMu. Ajarlah kami untuk 
membenci kesalahan yang kami lakukan; bersihkanlah kami dari dosa demi nama 
AnakMu yang kekasih.Tolonglah kami, ya Allah Yang Mahapengasih, agar kami 
hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalanMu sesuai perintah Yesus Kristus, 
Tuhan kami. Demikian pengakuan umatmu, dengarlah, ya Tuhan. 

 
J  : NYANYIAN JEMAAT : GB 33 : 1,  4 “ TUHAN ALLAH JANGANLAH “ 

     
  
  4. Siang-malam ‘ku cemas, gemetar badanku. 

                         Air mataku deras, tergenang ranjangku. 
                         ‘Ku letih dan sedih mengeluh pada-Mu: 
                         ‘Tuhan, tolong aku! 

 

 BERITA ANUGERAH 

PF  : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan    
          berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam I b r a n i  1 0  :  9 ,  1 0   

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. 
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NYANYIAN JEMAAT: GB 244 : 1 “  BAPA ENGKAU SUNGGUH BAIK “ 
Dinyanyikan 2x, (1x bersama, 1x berbalasan) 
Bersama 

 

 
 

Laki-laki        :  Bapa, Engkau sungguh baik, 

            kasih-Mu melimpah di hidupku. 
Perempuan    :   Bapa, ‘ku bert’rimakasih, 

           berkat-Mu hari ini 
           yang ‘Kau sediakan bagiku. 

Semua         :  Kunaikan syukurku buat hari yang Kaub’ri. 
                             Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. 
                             S’lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu; 
                             besar setia-Mu di s’panjang hidupku. 
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PERINTAH HIDUP BARU 

PF : Marilah  kita  berdiri  untuk  mendengar  Petunjuk  Hidup  Baru    seperti  
tertulis  dalam 1 Petrus 1 : 13-16  yang  menyatakan…..   Roh  Kudus  
menolong  kita  mewujudkan  kemuliaan  Allah  dalam  seluruh  hidup  dan 
kesaksian kita di dunia. 

 
NYANYIAN JEMAAT: GB 246 : 1 “AKU MAU BERSYUKUR“ 

        Dinyanyikan 2x, (1x bersama, 1x berbalasan) 
         Bersama 

       

      
 

Perempuan : Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa, 
Laki-laki  : aku mau bermazmur bagi-Mu, ya Tuhan. 
Perempuan : Kar’na kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi; 
Laki-laki  : kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. 
Semua  : Ditinggikan dirimu di atas langit. 

  Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. 
  Ditinggikan diri-Mu diatas langit. 
  Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. 

 
duduk 

⌘ Kesaksian Pujian 
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PEMBERITAAN FIRMAN 
DOA EPIKLESE  
PEMBACAAN ALKITAB 

PF       : Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan. Haleluya! 
   

    
 
 
   J : NYANYIAN JEMAAT ♫ PKJ 297 “ HALELUYA! TUHAN MAHAMULIA “ 

La = e / Do = g 

 

    P3        :  Bacaan Alkitab hari ini dari EZRA 2 : 59-63  yang  menyatakan... 
 
 PF        :  Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara  

       kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 

               NYANYIAN JEMAAT: GB 392 B : “ KEPADAMU PUJI-PUJIAN “ 

Do = Bes 

        
 

                  Duduk 

KHOTBAH    
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Saat Teduh 

 
 
 

JAWABAN JEMAAT 

 
      NYANYIAN JEMAATGB 100 : 1, 2 “ KAMU YANG DIPILIH “ 

               
            2. Kamu yang dipanggil, kamu diurapi 
                                       jadilah pelayan bagi Tuhanmu Tuhan memilih dirimu 
                                       untuk gembalakan umat-Nya. Setiap saat siap sedia. 
 
 
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 2 Korintus 9 :  
11-12 yang menyatakan : 
”Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan 
syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi 
pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang  kudus, 
tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah.” 
Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 
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NYANYIAN JEMAAT: GB 77 : 1, 2 “ PERSEPULUHANMU “ 

      

       
             

----------- 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.    Reff : 
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DOA SYUKUR 

P4            :  Marilah kita berdiri menyerahkan persembahan ini kepada  

                       Tuhan dalam doa syukur : 
  P4          :  Ya Tuhan Yesus,  Engkaulah sega la -galanya dan sumber hidup 

kami.  Apa yang kami ber ikan in i  adalah dari  tangan -Mu jua,  dan 
karena itu  kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan -Mu.  

 
     J            :  Ya Yesus,  Anak  Domba Al lah,  Engkau layak  menerima segala  

kuasa dan kekayaan,  hikmat dan kekuatan,  hormat,  kemuliaan 
dan puj i -puj ian.  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 Roma 8 : 29   

“Sebab semua orang yang dipilih-Nya dari semula, mereka juga ditentukan-Nya dari 
semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-Nya, supaya Ia, Anak-nya itu, 
menjadi yang sulung diantara banyak saudara.” 

 
NYANYIAN JEMAAT: GB 263  : 1” KETIKA HIDUPKU SENTOSA” 
Bersama 

          
 Bersama :  When peace like a river, attendeth my way 
                                      When sorrows like sea billows roll 
     Whatever my lot, thou hast taught me to say 
                 It is well, it is well, with my soul 
   Reff :   It is well  
                With my soul 
                It is well, it is well with my soul 
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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: GB 402A ”Amin, Amin” 

Do = c 4/4 MM 84 

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


