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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 malam... 

Selamat datang dalam Ibadah Hari Minggu XII Sesudah Pentakosta, Ibadah hari 
minggu ini akan mengambil tema Diakonia: Mewujudkan Damai Sejahtera Allah 
Melalui Pelayanan Kasih.  
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. 
Pemberitaan Firman pada saat ini disampaikan oleh Pdt…... 

UNGKAPAN SITUASI 
      P2 Sebagai persekutuan umat Tuhan, kita mengenal Tri Dharma Gereja, atau Tiga 

Panggilan dan Pengutusan Gereja. Salah satu panggilan dan pengutusan Gereja 
tersebut adalah Diakonia, umat yang telah dihimpun oleh Allah didalam Gereja 
tersebut bukanlah persekutuan bagi dirinya sendiri, melainkan persekutuan 
untuk melayani.  
Pelayanan menjadi tanggung jawab Gereja sebagaimana yang telah dilakukan 
oleh Yesus Kristus, Kepala Gereja.  
Saat ini kita mau menghayati kembali arti Diakonia dalam kehidupan 
persekutuan.  Persekutuan atau Gereja diharapkan untuk melayani supaya kita 
dapat mewujudnyatakan damai sejahtera Allah bagi sesama.  
Syukurilah dan resapilah karya pelayanan. Biarlah kerja dan layan ini menjadi 
harmoni indah dalam dunia, biarlah persekutuan ini tetap saling mendukung 
dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan Gereja tersebut.  
Mari kita bernyanyi... ... ... 

 
NYANYIAN JEMAAT: KJ424 : 1 dan 2“YESUS MENGINGINKAN DAKU” 
 

  Yesus menginginkan daku 
bersinar bagiNya, 

  di mana pun 'ku berada, 
 'ku mengenangkanNya. 

Reff: 
Bersinar, bersinar; 
itulah kehendak Yesus; 
bersinar, bersinar, 
aku bersinar terus. 

Yesus menginginkan daku 
menolong orang lain, 
manis dan sopan selalu, 
ketika 'ku bermain 

  Reff: 
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MENGHADAP TUHAN 

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

persekutuan kita. 
 

NYANYIAN JEMAAT: PKJ 219 : 1 dan 2, 3 “DI SAAT INI, KUANGKAT TEMBANG” 
 Do=d 3 ketuk 

1. Di saat ini kuangkat tembang,kuangkat tembang bagi Yesus. 
Di saat ini kuucap syukur,kuucap syukur padaNya. 
Kukasihi Engkau, kukasihi Engkau,kukasihi Engkau, Yesus, Tuhanku. 
 
---Alkitab, sebagai simbol kehadiran TUHAN, dibawa masuk ke dalam ruang ibadah--- 
 

2. Di saat ini "ku datang, Tuhan,"ku datang bersujud padaMu. 
Di saat ini Engkau kusembah,Engkau kusembah ya Tuhan. 
Kukasihi Engkau, kukasihi Engkau,kukasihi Engkau, Yesus, Tuhanku. 
 

3. (Lirik Bahasa Inggris) 
In moments like these I sing out a song. I sing out a love song to Jesus 
In moments like these I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord 
Singing, I love You, Lord. Singing, I love You, Lord 
Singing, I love You, Lord. 
I-i lo-ove You 

 

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 15:1 
PF “Kita, yang kuat, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan 

jangan kita mencari kesenangan kita sendiri”. 

 
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:  KMM 38:1,2 & 3 ”NYANYIKANLAH NYANYIAN BARU” 
 (Bait pertama oleh Pemandu lagu/Kantoria, Bait kedua dan ketiga secara bergantian) 

 
 

Perempuan Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, 
sembahlah Dia terus, 
Dan wahai bintang-bintang terang 
yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. 

Semua  Bersorak-sorai bagi Rajamu! 
Bersorak-sorai bagi Rajamu! 

 
Laki-laki  Wahai langit yang mengatasi s‘gala langit, 

mazmurkanlah Tuhanmu, ' 
Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, 
muliakan Penciptamu. 

Semua  Bersorak-sorai bagi Rajamu! 
Bersorak-sorai bagi Rajamu! 

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

  mengaku akan dosa-dosa kita : 
Bapa Mahakudus, kami mengaku kepadaMu bahwa kami seringkali gagal 
melakukan kebaikan bagi sesama. Kami mudah sekali mengabaikan 
panggilanMu untuk memperhatikan dan menjadi saluran kasih bagi orang di 
sekitar kami. Kecenderungan hati kami adalah melakukan apa yang 
mendatangkan kepuasan hati kami semata. Untuk kegagalan kami melakukan 
apa yang baik kami mohon ampunilah kami 

 
Umat       : Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami tidak setia melayani Engkau.  

Kami melaksanakan pelayanan kami dengan motivasi yang tidak benar. Kami 
melayani agar orang lain mengakui dan melihat kami. Kami melayani dengan 
asal-asalan.Kami terlalu banyak menuntut dan selalu kecewa dan berputus asa. 
Pelayanan dan Kesaksian kami terbatas di dalam tembok-tembok gedung 
Gereja, dan terhambat karena pertikaian di antara kami. Kepada-Mu, kami 
memohon: 

 
P2            : Bapa Maha penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah 

besar, sebab kami kurang bersyukur atas berkat-Mu. Kami kurang menghargai, 
makanan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, teman, dan pemberian Tuhan yang 
lain, bahkan kami membuat pemberian-Mu jadi sia-sia, sementara banyak 
orang yang benar-benar sangat membutuhkannya pada saat ini.  Ampunilah 
segala dosa kami, ya Bapa.Baruilah hati dan perilaku hidup serta kerja-layan 
kami oleh Roh Kudus.Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus 
kami yang hidup. 

 
Umat :  
NYANYIAN JEMAAT:  GB 32 : 1&2 ”TUHAN YESUS” 
 Do=Es 3 ketuk 

Tuhan Yesus! 
Kami sering tidak patuh 
melakukan yang Engkau firmankan. 
Tuhan Yesus! 
Kami sering tidak patuh 
melakukan tanggung jawab kami. 

 
Tuhan Yesus. 
Kami lemah, tidak mampu 
memerangi kemalasan kami. 
Tuhan Yesus. 
Kami lemah, kami rapuh. 
Tuhan tolong kuatkanlah kami 

 
Coda: 
Ampuni dosa kami. 
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BERITA ANUGERAH 

PF  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, 
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
Efesus 1 : 7-8 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:  GB41 : 1,3 & 4 “MAUKAH DOSAMU DIHAPUS BERSIH” 
 Do=Bes 4 ketuk 

(Bait pertama oleh kantoria/pemandu lagu, bait kedua dan seterusnya oleh seluruh 
umat) 
Maukah dosamu dihapus bersih? 
Besar kuasa-Nya, darah Tuhan. 
Kau "kan menang dari kuasa gelap, 
ajaib kuasa darah Tuhan. 
 
Reff: 
Ada kuasa(Lk: Kuasa!) dalam darah-Nya, 
Anak domba Allah. 
Ada kuasa(Pr: Kuasa!) dalam darah-Nya, 
darah Anak domba Allah. 
 
Maukah engkau jadi suci bersih? 
Besar kuasa-Nya, darah Tuhan. 
Akar dosamu dicabut, lenyap; 
ajaib kuasa darah Tuhan. 

 Reff: 
 

(Lirik Bahasa Inggris) 
Would you do service for Jesus your King? 
There’s pow’r in the blood, pow’r in the blood; 
Would you live daily His praises to sing? 
There’s wonderful pow’r in the blood. 
Reff: 
There is pow’r, pow’r, wonder-working pow’r 
In the blood of the Lamb; 
There is pow’r, pow’r, wonder-working pow’r 
In the precious blood of the Lamb. 
 

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

Tertulis dalam Filipi 4 :8-9 yang menyatakan:………. 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 
hidup dan kesaksian kita di dunia. 
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NYANYIAN JEMAAT:  GB 49 : 1, 2 “KASIH PASTI LEMAH LEMBUT” 
 Do=g 4 ketuk 

 
 

 
  

Duduk 
⌘Kesaksian Pujian 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

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

J NYANYIAN JEMAATGB393 "HALELUYA" 
 

 P3 Bacaan Alkitab hari ini dari 2 KORINTUS 8:1-15 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 392A  KEPADAMU PUJI-PUJIAN 

Do = d MM ±112 

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan: 
Ya Bapa, Put'ra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 

    Duduk 

 
KHOTBAH    Diakonia: Mewujudkan Damai Sejahtera Allah Melalui Pelayanan Kasih 

 
Saat Teduh 

 

JAWABAN JEMAAT 
 
NYANYIAN JEMAAT:  GB 277 : 1,2& 3 “FIRMAN TUHAN SUDAH KAU DENGAR” 
  Do=Bes 4 ketuk 

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. 

 
Firman Tuhan jadi pandumu, 
janganlah andalkan egomu. 
sangkal diri sebagai hamba-Nya; 
jadi saksi setia dan tekun. 

 Reff: 
Dalam suka dan sengsaramu, 
ingat s'lalu pada Tuhanmu. 
Jangan bimbang dan janganlah gentar 
berpegang hanya pada Firman-Nya. 

  Reff: 
 
 

PENGAKUAN IMAN(Jemaatberdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  
duduk 

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

 
⌘Kesaksian Pujian 
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UNGKAPAN SYUKUR  
P4  Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada 
 Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya.  
  Dengarlah nas Alkitab AMSAL 3 : 9-10 yang menyatakan : 
 “Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala 

penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-
limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya". 

  
  Tuhanmemberkati Saudara dan persembahan Saudara. 
 
NYANYIAN JEMAAT:PKJ 149 : 1, 2 dan 3 “UCAP SYUKUR PADA TUHAN” 
 Do=d 2 ketuk 

Ucap syukur pada Tuhan 
kar'na kita dis'lamatkan olehNya. 
Senandungkan lagu baru, 
senandungkan lagu baru bagiNya.  

 
Nyanyikanlah dengan riang 
kar'na kasih setia Tuhan, nyanyilah. 
Senandungkan lagu baru, 
senandungkan lagu baru bagiNya.  
 

-----Persembahan Diedarkan----- 
 

Muliakan nama Tuhan 
kar'na kuasanya abadi, muliakan. 
Senandungkan lagu baru, 
senandungkan lagu baru bagiNya. 

 

DOA SYUKUR 
P4 :  Mari  berdiri  untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang 

kita ucapkan berbalasan: 
Ya Tuhan, kasihMu setinggi langit dan setiaMu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami 
dipenuhi dengan kasihMu dan melimpah dengan berkatMu. KepadaMu kami serahkan 
persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam 
nama Yesus terimalah syukur kami. 
 

Umat Ya Kristus, Tuhan kami. Kami bersyukur memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan 
mengasihi kami.Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta 
urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan 
untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu.Amin. 

Duduk 
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PENGUTUSAN 

 
WARTA JEMAAT 
 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF  : Saudara – saudara seiman ! 
Ingatlah pesan Tuhan dalam GALATIA 6:2, yang menyatakan : 
“Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi hukum 
Kristus”. 

 
Umat Tuhan mari BERDIRI, Pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, 
bulatkan hati dan tekad, sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan 
Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari 

 
NYANYIAN JEMAAT:PKJ 182 : 1, 3, 4 “KU’UTUS KAU” 

(Bait 5 dinyanyikan setelah PF turun dari mimbar) 

 Do=f 4 ketuk 
Perempuan Kuutus 'kau mengabdi tanpa pamrih, 

   berkarya t'rus dengan hati teguh, 
   meski dihina dan menanggung duka; 
   Kuutus 'kau mengabdi bagiKu. 
 

                  Laki-Laki  Kuutus 'kau kepada yang tersisih, 
   kar'na hatinya dirundung sendu, 
   sebatang kara, tanpa handai taulan, 
   Kuutus 'kau membagi kasihKu. 
 
Umat  Kuutus 'kau, tinggalkan ambisimu, 
   padamkanlah segala nafsumu, 
   namun berkaryalah dengan sesama. 
   Kuutus 'kau; bersatulah teguh. 
 

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  
 KASIHKARUNIA 
 TUHAN MENGHADAPKAN WAJAH-NYA KEPADAMU DAN MEMBERI ENGKAU  
 DAMAI SEJAHTERA.” 
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NYANYIAN JEMAAT: GB 401 “AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA” 
 
 

..... jemaat tetap berdiri lalu menyanyikan PKJ 182 bait kelima sambil Alkitab, simbol 
Firman Tuhan,keluar ruang ibadah..... 

 
NYANYIAN JEMAAT:PKJ 182 : 5 “KU’UTUS KAU” 

Umat Kuutus 'kau mencari sesamamu 
yang hatinya tegar terbelenggu, 
'tuk menyelami karya di Kalvari. 
Kuutus 'kau mengiring langkahKu. 

 
Coda: 
Kar'na Bapa mengutusKu, Kuutus 'kau. 

 
 

---Saat Teduh dan Salam Persekutuan--- 


