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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 VII  Sesudah Pentakosta. 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 1 : 1, 2, 3 “PUJILAH SANG PENCIPTA” 

     

                  
       

---Alkitab, sebagai simbol kehadiran Allah, dibawa masuk ke dalam ruang ibadah--- 
 
      Reff: 
2.  Tua dan muda hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergemar     Reff: 
3.   Segala bangsa di dunia pun raja-raja mari pujilah    Reff: 
 

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.     
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NAS PEMBIMBING                 Kolose 2 : 6-7 

PF “Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah 
hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan 
dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah 
diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.” 

 

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

                         Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 
J DAN MENYERTAIMU JUGA 

 

NYANYIAN JEMAAT: KJ 362 : 1, 2, 3 “AKU MILIKMU, YESUS,  TUHANKU” 

  
2.  Aku hambaMu, Kausucikanlah oleh kasih kurnia, 
      hingga jiwaku memegang teguh kehendakMu yang mulia.   Reff: 
 
3.  Sungguh indahnya walau sejenak besertaMu, Allahku; 
     dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganMu.   Reff: 

Duduk 

PENGAKUAN DOSA 
P2 : Jemaat, 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 
dihadapanMu hakekat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk 
berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami manyadari dan mengaku 
akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau 
mengetahuibetapa sering kami berdosa; mengembara dari jalan-Mu menyia-
nyiakan pemberianMu dan melupakan  kasih-Mu. 
 

-----Umat mengaku secara pribadi----- 
 

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

 
NYANYIAN JEMAAT : KJ 41 :1, 2, 3, 4 “TERBUKALAH SORGA” 
Kantoria/PL 

 
Wanita 2.  Sengsaralah Dia yang suci kudus; 

      olehNya dosamu telah ditebus. 
 

Pria 3.  Pergilah padaNya, engkau yang lelah: 
     bebanmu diangkat, hatimu lega. 
 

Semua 4.  Meskipun dosamu teramat keji, 
        dengan darah Yesus kau suci bersih.   

  

BERITA ANUGERAH 

PF  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, 
  disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
  1 YOHANES 5 : 20 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.  
 
NYANYIAN JEMAAT:  GB 86 : 1, 4 “AKU BERSYUKUR” 
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4.  Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku; 
susah dan senang 'ku bersandar pada-Nya    Reff: 
 

PERINTAH HIDUP BARU 
PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah 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 381 : 1, 2, 3  “KEMULIAAN BAGI ALLAH” 

 
2.  Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa Mahakuasa, 
     Engkaulah yang layak kami puji, 
     menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu! 
 
3.  Anakdomba, Jurus'lamat, Put'ra Allah Mahakuasa, 
     Engkau yang menghapus dosa dunia, 
     kasihanilah kami, dengarlah doa kami! 

Duduk 
⌘ Kesaksian Pujian 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 
DOA EPIKLESE  

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

 

       J : NYANYIAN JEMAAT PKJ 294 “HALELUYA, AMIN” 

     
      P3        :  Bacaan Alkitab hari ini dari FILIPI 2 : 1-11  yang  menyatakan..................... 

   PF        :  Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah 
syukur kepada Allah. 
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             NYANYIAN JEMAAT: GB 392B “ KEPADAMU PUJI-PUJIAN” 
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan: 
Ya Bapa, Put'ra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. 

                   Duduk 

KHOTBAH    
Saat Teduh 

 

JAWABAN JEMAAT 
 
  NYANYIAN JEMAAT: GB 107 : 1, 2, 3 “IKUTLAH TUHAN DALAM T’RANG” 

  

   
 2 . Ikutlah Tuhan dalam t"rang teguhkan hatimu 

      Setia, tulus dan benar, amalkan kasihmu.   Reff: 
 
3.  Ikutlah Tuhan dalam t"rang berdoalah tetap. 
     Di dalam kuasa Roh Kudus engkau dibimbing-Nya.   Reff: 

 

PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  

duduk 

DOA SYAFAAT   (diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan, KJ 475) 

 
⌘ Kesaksian Pujian 

 

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

               Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab  
   Matius 5 : 23, 24 “Sebab itu, jika engkau mempersembahkan 

persembahanmu, di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang 
ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah 
persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan 
saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu” 

            Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 
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NYANYIAN JEMAAT:  GB 77 : 1, 2 “PERSEPULUHANMU” 
1.  Persepuluhanmu hendaklah kau beri Kepada Allah, Sumber berkat. 
     Persepuluhanmu yang akan kau beri Itulah persembahan kudus. 
     Marilah memberi persepuluhanmu, Dari hasil jerih payahmu, 
     Apa yang kau beri kepada Tuhanmu. Dialah Sumbernya. 
 
    Refrain: 
    Persepuluhan bagi Allahmu, Beri dengan setulus hatimu. 
    Janganlah kau kuatir akan hari esokMu. Ia menjagamu. 
    Persepuluhan dari tanganmu asalnya juga dari Tuhanmu 
    Dan Ia sanggup melipatgandakan yang kau b'ri  
    itulah janji-Nya. 

-----Persembahan Diedarkan----- 
 
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. 

 

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

kami berikan ini adalah dari tanan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan 
seluruhnya untuk kemuliaan-Mu : 

 
Umat : Ya Yesus anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan 

kekayaan: hikmat dan kekuatan; hotmat, kemuliaan dan puji-pujian. Amin. 
Duduk 

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:  KJ 339 : 1, 3, 4 “MAJU LASKAR KRISTUS” 
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3. Bagai laskar jaya G"reja maju t"rus 
di jejak teladan saksi yang kudus. 
Kita satu tubuh yang kudus dan am; 
satu pengharapan, satu pun iman. 
 
4.  Kuasa duniawi timbul-tenggelam, 
      tapi G"reja Kristus takkan terbenam! 
      Alam maut tak sanggup menjatuhkannya: 
      Kristus memenuhi isi janjiNya. 

  

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 402B ”AMIN” 

 

 

 

 

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


