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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 III Sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan 
saat ini berkenan dihadapan Tuhan.  
Pemberitaan Firman pada ibadah ini disampaikan oleh …… 
 

MENGHADAP TUHAN 

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

persekutuan kita. 

 

NYANYIAN JEMAAT:GB 18 : 1, 2, 3 “MARILAH BERNYANYI PUJI TUHAN”    

 

 
 

---Alkitab, sebagai simbol kehadiran Allah, dibawa masuk ke dalam ruang ibadah--- 
 
2.  Marilah bernyanyi sukacita. 
      pukul toto buang* dan kolintang, 
      pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam 
      Puji Dia hai segala yang bernafas. 
 
3.  Orang Batak maupun orang Jawa, 
     orang Bali maupun orang Dayak; 
     segala suku, bahasa dan aneka budaya. 
     Puji Dia hai segala yang bernafas. 
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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          1 Petrus 1 : 22 
PF “.Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, 

sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, 
hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap 
hatimu.” 

 
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 9 : 1, 2, 3 “PUJILAH TUHAN HAI JIWAKU”   

 
2.  Tuhan ampuni kesalahanmu 
     dan penyakitmu juga disembuhkan oleh-Nya. 
     Dialah juga yang menebus hidupmu 
     dan bebaskan dari alam maut kejam. 
 
3. Tuhan memb"ri mahkota padamu 
    oleh rahmat-Nya yang besar tiada taranya. 
    Masa mudamu menjadi baru 
    bagai burung rajawali kuat dan megah. 

Duduk 

PENGAKUAN DOSA 
P2 : Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah     

  mengaku akan dosa-dosa kita : 
Ya Bapa Mahakudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepada-Mu, seperti 
kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah  bersalah, baik dalam 
pikiran, perkataan dan perbuatan; kami gagal untuk berbuat yang baik. 

 
-----umat mengaku secara pribadi----- 
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Segala kekurangan kami sebagai orang percaya; kelemahan iman, kepudaran 
pengharapan, ketiadaan kasih; pelanggaran dan kelalaian. Kami mengaku 
Kepada-Mu, 

 
Jemaat : NYANYIAN JEMAAT GB 27 : 1 “YA TUHAN KAMI MENGAKU” 

  
P2 : Segala kekurangan kami sebagai UmatMu yang telah kau kuduskan di dunia ini;  

salah paham dan perselisihan; pementingan diri, iri hati dan saling benci. Kami 
mengkau kepada-Mu 

 
Jemaat : NYANYIAN JEMAAT GB 27 : 2 “YA TUHAN KAMI MENGAKU” 
    2.  Betapa lama umat-Mu tak sadar bahwa Kau hadir 
                          dengan-Mu tak bersekutu: ampunilah dosa kami! 
 

P2 : Segala kekurangan kami sebagai Gereja yang telah kau utus untuk ke dalam 
dunia; ketidak-beranian untuk berkata benar; ketertutupan dan ketidak-jelasan 
dalam kesaksian. Kami mengaku kepada-Mu, 

 
Jemaat : NYANYIAN JEMAAT GB 27 : 3 “YA TUHAN KAMI MENGAKU” 
   3. Betapa lama, ya Tuhan, tak sungguh kami kasihi 
                        sesama kami di dunia: ampunilah dosa kami! 
 

P2 : Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa; sucikan dan   
baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, 
Juruselamat dunia. 

 
Jemaat : NYANYIAN JEMAAT GB 27 : 4 “YA TUHAN KAMI MENGAKU” 
 4.  Betapa lama kesumat merusak hati nurani, 
                        demi pengasihan Kristus: ampunilah dosa kami! 

 

BERITA ANUGERAH 

PF  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, 
  disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
  Kolose 1 : 21-22  yang menyatakan……. 
  Berdasarkan Firman Tuhan itu, 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 38 : 1- 3 “YESUS SUMBER DAMAI” 

 
2.  Slamatkanlah kami dari kuasa dosa 
     B'rilah pada kami jiwa yang tenang. 
 
3.  Juru'slamat kami, hangatkanlah hati 
     dan satukan kami dalam rahmat-Mu. 
 

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

Tertulis dalam Filipi 2 : 1-4  yang menyatakan:………. 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 
hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 
NYANYIAN JEMAAT: GB 49 “KASIH PASTI LEMAH LEMBUT” 

Kasih pasti lemah lembut,  kasih pasti memaafkan,  
kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. 
Kasih pasti lemah lembut,  kasih pasti memaafkan,  
kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. 
         Reff: 
        Ajarilah kami ini saling mengasihi. 
        Ajarilah kami ini saling mengampuni. 
        Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan 
        kasih-Mu kudus tiada batasnya.  

Duduk 
⌘ Kesaksian Pujian 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 
DOA EPIKLESE  

     PEMBACAAN ALKITAB 
       PF       Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan.Haleluya!  

 
       J : NYANYIAN JEMAAT ♫ PKJ 295 “HALELUYA, PUJILAH TUHANMU” 
   Haleluya, Haleluya, Pujilah Tuhanmu 
                    s'lamanya, Haleluya. Nyanyi dan soraklah 
                    agungkan namaNya. Pujilah Tuhanmu 
                    s'lamanya, Haleluya.  
 

      P3        :  Bacaan Alkitab hari ini dari YAKOBUS 3 : 13-16  yang  menyatakan...  
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   PF        :  Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara  
         kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

           NYANYIAN JEMAAT: KJ 474 “KEPADAMU PUJI-PUJIAN” 

           
                   Duduk 

KHOTBAH    
Saat Teduh 

 

JAWABAN JEMAAT 
  NYANYIAN JEMAAT: GB 69 : 1, 2 “KUMULAI DARI DIRI SENDIRI” 

     

 
 2.  Kumulai dari keluargaku menjadi pelaku firman-Mu. 
         S"lalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. 
         Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. 
         Kupegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik 
        Kumulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. 
        Walau "ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan rnenguatkan diriku. 
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PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  

duduk 

DOA SYAFAAT   (diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan, GB 389b) 

 
⌘ Kesaksian Pujian 

 

UNGKAPAN SYUKUR   
P4    Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada 

            Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab  
  Mazmur 105 : 1  yang menyatakan : “Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah     
  nama-Nya, perkenalkanlah perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa!” Tuhan  
  memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 

 
NYANYIAN JEMAAT:  GB 81 : 1, 2, 3 “ALLAH SUMBER KEMURAHAN” 

 
  

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

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

 

DOA SYUKUR 
P4 : Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang 

kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dank arena itu kami persembahkan 
seluruhnya untuk kemuliaan-Mu: 

Jemaat : Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dari 
kekayaan: hikmat dan kekuatan; hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Amin 

Duduk 
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PENGUTUSAN 

 
 WARTA JEMAAT 

      AMANAT PENGUTUSAN 

PF   : Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu    
         sehari-hari dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah saudara dengar. 
 
NYANYIAN JEMAAT:  GB KJ 426 : 1, 3, 4 “KITA HARUS MEMBAWA BERITA” 
1. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap 
        tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, 
        dan damai yang menetap. 
             Refrein: 
             Karna g"lap jadi remang pagi, dan remang jadi siang t"rang. 
             Kuasa Kristus "kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. 
 
3.  Kita harus membawa berita: Allah itu kasih belas. 
     Dib"rikan Putra tunggalNya, supaya kita lepas, 
     supaya kita lepas. 
 
4.  Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. 
     Semoga yang masih sangsi terima Sang Penebus, 
      terima Sang Penebus. 

  

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 402c “AMIN” 

 

 

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


