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 Lagu 1 “Bersyukurlah” 

 Lagu 2 “Dengan Apa Kan Ku Balas” 

 

P2 Selamat malam  

Dengan penuh sukacita dan dalam persekutuan Kasih Allah mari kita  

beribadah di Hari Minggu Trinitas. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini 

berkenan dihadapan Tuhan.  

Pemberitaan Firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pdt. Berghouser B. 

Tambunan.  

 

M E N G H A D A P    T U H A N 
 

Solois Allah Bapa, Tuhan,  

Jemaat  dimuliakanlah nama-Mu!  

Solois  Allah Bapa, Tuhan,  

Jemaat  dimuliakanlah nama-Mu!  

Langit bumi ciptaan-Mu, kamipun anak-anak-Mu.  

Datanglah dengan kasih-Mu!  

 

--Alkitab, sebagai symbol kehadiran Allah, diarak masuk kedalam ruang ibadah— 

 

Kantoria  Yesus Kristus, Tuhan,  

Jemaat  yang membawa kes’lamatan,  

Kantoria  Yesus Kristus, Tuhan,  

Jemaat  yang membawa kes’lamatan.  

Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi.  

Kaulah Jurus’lamat kami! 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit 

dan bumi. (Mzm. 124:8)  
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Jemaat 
 

Amin, amin, ya, benar adanya, amin.  

Amin, amin, ya benar adanya, amin. 

  : Amsal 2 : 6 

PF Karena TUHANlah yang memberikan hikmat, dari mulut-Nya datang 

pengetahuan dan kepandaian.           

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

Yesus Kristus menyertai kamu.             (1 Kor. 1 : 3) 

J Dan menyertaimu juga 

 

 

2. Apa juga yang Kau timbang, baik untuk hidupku, 

biar aku pun setuju, dengan maksud hikmatMu, 

menghayati dan percaya, walau hatiku lemah: 

Jangan kehendakku, Bapa, kehendakMu jadilah

.duduk 
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P2 Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah 

mengaku akan dosa-dosa kita. 

 

AGP Ya Allah yang kudus dan Mahapengasih, kami mengaku akan dosa dan 

kelemahan kami di hadapan-Mu. Kami sering abai terhadap firman-Mu 

sehingga kami lebih mementingkan dan mengandalkan diri kami sendiri 

daripada mencari hikmat yang berasal dari Allah.  

 

------umat mengaku secara pribadi diiringi instrumental lagu GB 167 dari 

awal hingga selesai------- 

 

AGP Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, kasihanilah kami umat yang telah 

mengaku akan dosa dan pelanggaran kami. Perbaharuilah dan sucikanlah 

hati kami agar kami layak dihadapan-Mu. Ajarlah kami untuk lebih 

percaya kepada-Mu dengan seganap hati. Tolonglah kami ya Allah agar 

dapat hidup di dalam terang dan memancarkan kemuliaan nama-Mu. 

Inilah pengakuan kami. Dengarkanlah, ya Allah. 

 

NYANYIAN PENGAKUAN GB 167 : 1 – 2  “HANYA DEBULAH AKU” 

KANTORIA 
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JEMAAT 

 Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. 

Segunung sesal ini kuunjuk pada-Mu. 

Tak Iayak aku tengadah menatap wajah-Mu. 

Namun tetap 'ku percaya maharahim Engkau.

PF Setiap orang yang telah mengakui dosanya dan bertobat, ingatlah Firman 

Tuhan dalam Yohanes 3 : 16 – 17, yang menyatakan demikian: 

“…………..” 

 Berdasarkan Firman Tuhan itu, sebagai Pelayan Yesus Kristus, kami 

memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama 

Bapa, Anak, dan Roh Kudus.  

J Syukur kepada Tuhan. Amin! 

 

 KANTORIA 

 Ajaib benar anugerah pembaru hidupku! 

     'Ku hilang, buta, bercela; olehnya 'ku sembuh. 

 

 LAKI-LAKI   

Ketika insaf, 'ku cemas, sekarang, 'ku lega! 

 PEREMPUAN   

Syukur, bebanku t'lah lepas berkat anugerah! 

 

 SEMUA 

 Meski selaksa tahun lenyap di sorga mulia, 

     rasanya baru sekejap memuji namaNya! 

 

PF Bagi kita yang telah menerima pengampunan dari Tuhan, mari kita 

berdiri untuk mendengar perintah hidup baru yang terdapat dalam 

Amsal 3 : 11 – 18, yang menyatakan demikian: 

“ …………………..” 

 Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam 

seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 
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J Gloria, Gloria, Gloria bagi Allah Bapa 

 Gloria, Gloria, Gloria bagi Yesus Kristus 

 Gloria, Gloria bagi Roh Kudus, Tritunggal yang kudus! 

     duduk 

 

--- Kesaksian Pujian--- 

P  E  M  B E R I T A A N     F  I  R  M A N  
 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

 

PEMBACAAN ALKITAB 

PF Mari kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan : Haleluya! 

J KMM 41 : “HALELU, HALELU” 

do = a   4 ketuk   dinyanyikan secara berbalasan 

 SEMUA : Halelu, halelu, halelu, haleluya 

 PEREMPUAN : puji Tuhan! 

SEMUA : Halelu, halelu, halelu, haleluya 

 LAKI – LAKI : puji Tuhan! 

 KANTORIA : Puji Tuhan 

 PEREMPUAN : Haleluya! 

KANTORIA : Puji Tuhan 

 LAKI – LAKI : Haleluya! 

KANTORIA : Puji Tuhan 

 JEMAAT : Haleluya! 

 SEMUA : Puji  Tuhan! 

 

P3 Pembacaan Firman Tuhan terambil dari YAKOBUS 3: 13—18 

 

PF Kiranya Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu 

dan ucaplah syukur kepada Allah 

J 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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KHOTBAH “Hikmat Dari Allah” 

 

-- saat teduh,untuk menghayati Firman Tuhan yang baru didengar 

– tanpa diiringi musik – 

 

J A W A B A N   J E M A A T 

 

do = es    4/4 

1. Kumulai dari diri sendiri 

untuk melakukan yang terbaik. 

Kumulai dari diri sendiri, 

hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. 

Tekadku Tuhan: mengikut-Mu selama hidupku, 

berpegang teguh kepada iman dan percayaku. 

Akan kumulai dari diriku 

melakukan sikap yang benar. 

Biar pun kecil dan sederhana, 

Tuhan dapat membuat jadi besar. 

 

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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PF Umat Tuhan mari berdiri. Dalam persekutuan dengan Gereja di segala 

tempat bersama kita ucapkan Pengakuan Iman Rasuli sebagai ikrar iman 

kita. 

 Dengan mulut, dengan hati dan sikap sempurna masing-masing berkata: 

“Aku pecaya ……” 

duduk 

PF Ya Tuhan dalam pengasihan-Mu kami mohon 

J Dengarkanlah doa kami 

PF Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami 

berdoa: 

J “Bapa kami yang di surga…. “ 

 [diakhhiri doksologi– KJ 475  “Kar’na Engkaulah”] 

 

--- Kesaksian Pujian --- 

 

P4 Dengan sukacita, marilah kita memberikan ungkapan syukur hati sambil 

mengingat nats persembahan yang terambil dari Mazmur 136 : 1 yang 

berbunyi demikian: “ ……….” 

 

KANTORIA 

1. Di sini aku bawa, Tuhan, 

persembahan hidupku, semoga berkenan. 

Berapalah nilainya, Tuhan, dibandingkan 

berkatMu yang t"lah Kau limpahkan. 

T"rimalah, Tuhan, O t"rimalah, Tuhan! 
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JEMAAT 

1. Dison adong huboan Tuhan, 

Parbue ni ngolungku na so tardok nian. 

Sadia ma argana Tuhan 

molo sai ni rajuman sude denggan basaM? 

Jalo ma Tuhan, sai las ma rohaM.. 

 

--------(kantong persembahan diedarkan)----------- 

 

 JEMAAT 

2. Tanganku yang kecil, ya Tuhan, 

belum mencari makan sendiri, ya Tuhan. 

Terimalah hatiku, Tuhan, menjadi 

persembahan yang Tuhan perkenan. 

T"rimalah, Tuhan, O t"rimalah, Tuhan! 

  

P4 Marilah berdiri untuk menyerahkan syukur ini kepada Tuhan dalam doa 

syukur secara berbalasan: 

 

P4 Bapa yang maha baik, dalam nama anakMu Yesus Kristus. Segala puji 

dan syukur hanya kepadaMu, karena kemurahanMu saja, kami dapat 

hidup dalam karya keselamatan yang Engkau anugerahkan. Pada saat ini 

kami telah mengumpulkan pemberia sukarela yang asalnya dari padaMu 

juga. 

J Kiranya apa yang telah terkumpul ini dapat dipakai dan dikelola 

sesuai dengan kehendakMu untuk perluasan kasih serta kabar 

keselamatan bagi seluruh mahkluk ciptaanmu di dunia ini. Di 

dalam nama Yesus kami berdoa. Amin 

 

 duduk 
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P E N G U T U S A N 
 

WARTA JEMAAT 

(P6) : ………………………… 

 

 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu  

sehari-hari dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah saudara dengar. 

  

1. Firman Tuhan sudah kau dengar. 

Laksanakan dalam hidupmu. 

Firman Tuhan hendaklah kau sebar 

pada orang di sekelilingmu. 

 

Reff: 

Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu; 

wartakan karya kasih-Nya. 

Roh kudus menolongmu dan memimpin langkahmu; 

majulah tetap teguh. 

 

2. Firman Tuhan jadi pandumu, 

janganlah andalkan egomu. 

sangkal diri sebagai hamba-Nya; 

jadi saksi setia dan tekun. 

Berkat 

PF  Jemaat, terimalah berkat Tuhan atasmu: 

“Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; 

Tuhan menyinari engkau dengan wajahNya 

Dan memberi engkau kasih karunia; 

Tuhan menghadapkan wajahNya kepadamu 

Dan memberi engkau damai sejahtera.” 



11 

J GB 402c AMIN” 

 
 

 

 

Jemaat tetap berdiri 

Kitab Suci simbol Firman Tuhan diarak ke pintu keluar
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