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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 Tuhan mari kita 
beribadah di Hari Minggu XIII  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 ditengah persekutuan 

kita, kita mengangkat pujian untuk menyambut Tuhan…. 
 
NYANYIAN JEMAAT:GB 12 : 1, 2“MASUKLAH SEMUA MENGHADAP TUHAN” 

Do=C 

    

    
      

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

2.  Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. 
     Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. 
     T"rimalah anug"rah, rahmat dan kasih dari Yesus, Tuhanmu. 
     Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. 
 

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          Yohanes 15 : 18-19 
PF “Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci 

Aku dari pada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu 
sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan Aku telah 
memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu.” 

 

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 40 : 1, 2, 3 “ AJAIB BENAR ANUGERAH”     
Do=g 

 

 1.  Ajaib benar anugerah pembaru hidupku! 
    'Ku hilang, buta, bercela; olehnya 'ku sembuh. 
 
2.  Ketika insaf, 'ku cemas, sekarang, 'ku lega! 
     Syukur, bebanku t'lah lepas berkat anugerah! 
 
3.  Di jurang yang penuh jerat terancam jiwaku; 
     anug'rah kupegang erat dan aman pulangku.   

Duduk 

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

akan dosa-dosa kita  
Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan 
pemberontakan kami banyak dihadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan 
kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami, dan mengenal segala 
kejahatan kami, kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan; 
berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merencanakan berbagai pemerasan 
dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam 
kata-kata. Karena itu, kami mohon kepada-Mu, ya Bapa, ampunilah segala dosa 
danpemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-
anak-Mu. 
Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarkanlah, ya Tuhan : 

 
NYANYIAN JEMAAT :  GB 33 : 1, 2, 3 “TUHAN ALLAH JANGANLAH”    Do=d 
   (Bait Pertama Pria, bait kedua Wanita, bait ketiga Semua) 
 

1.  Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. 
O, berapa lamakah lanjut amarah-Mu? 
Dosaku, murka-Mu, hapuskanlah itu 
oleh darah Kristus! 
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2.  Dalam maut yang kelam siapa yang bersyukur? 
Jiwaku luputkanlah dari alam kubur. 
Biarlah s"lamanya aku menyanyikan 
bagi-Mu pujian. 
 

3.  Bapa, kasihanilah, rahmat-Mu tunjukkan: 
diriku pulihkanlah dalam kesembuhan. 
Datanglah segera dan urapi aku 
dengan kurnia-Mu! 

 

BERITA ANUGERAH 
PF  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, 

  disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
  YOHANES 1 : 9  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:   KJ 369a : 1, 2 “YA YESUS KU BERJANJI” 

 
 
2.  Dekaplah aku, Tuhan, di ribut dunia 
     penuh kilauan hampa dan suara godanya. 
     Di dalam dan di luar si jahat mendesak.  
     Perisai lawan dosa, ya Tuhan, Kau tetap 

 

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

Tertulis dalam 1 PETRUS 3 : 13-17  yang menyatakan:………. 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 
hidup dan kesaksian kita di dunia. 
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NYANYIAN JEMAAT:  KJ 48 “KEMULIAAN BAGI BAPA” 

 
 

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 KISAH PARA RASUL 7 : 54-60  yang  menyatakan..................... 

     PF          Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara  
          kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 

               NYANYIAN JEMAAT:  GB 392A  KEPADAMU PUJI-PUJIAN 
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 
Bapa, Put'ra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 

                   Duduk 

KHOTBAH    
Saat Teduh 

 
 
 

 



h a l , 6  

JAWABAN JEMAAT 
 
NYANYIAN JEMAAT:  GB 118 : 1, 2 “JANGANLAH KAU TAKUT” 

 
 
2.  Janganlah kau takut mengakui kesalahan, 
     jangan berusaha untuk membenarkan diri; 
     itu berharga di mata Tuhan Yesus 
      juga di mata sesamamu.  Reff: 

  

PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  

duduk 

DOA SYAFAAT   (diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan, GB 389a)   
 
⌘ Kesaksian Pujian 
 

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

               Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab  
2 Korintus 9 : 7 “Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan 
hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi 
orang yang memberi dengan sukacita.” 

            Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 
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NYANYIAN JEMAAT:   GB 79 : 1, 2 “B’RI PADANYA” 

 
 

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

2.  B"ri pada-Nya seg"nap hartamu, b"ri pada-Nya seg"nap bakatmu, 
      kar"na engkau kepunyaan-Nya dan Ia pun Tuhanmu. 
 
3.  B"ri pada-Nya seg"nap waktumu b"ri pada-Nya seg"nap kasihmu, 
     kar"na engkau kepunyaan-Nya dan Ia pun Tuhanmu. 

 
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 

PENGUTUSAN 

 WARTA JEMAAT 

      AMANAT PENGUTUSAN 

PF   : Jemaat, mari berdiri... 
Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu    
sehari-hari, lakukanlah Firman Tuhan yang telah saudara dengar dengan 
mengingat nas Alkitab dalam surat Kolose 3:13 “Sabarlah kamu seorang terhadap 
yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh 
dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu 
perbuat jugalah demikian.” 
 

NYANYIAN JEMAAT:   KJ  339 : 1, 5 “MAJU LASKAR KRISTUS” 
Do=es 

1.  Maju, laskar Kristus, lawan kuasa g"lap! 
Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap! 
Rajamu sendiri jalan di depan; 
majulah, iringi panji cemerlang! 
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Refrein: 
Maju, laskar Kristus, lawan kuasa g"lap! 
Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap! 
 

5.      Kar"na itu, maju! Ikut salib t"rus, 
         turutlah memuji Raja Penebus:  
         "Hormat, kemuliaan, Tuhan, t"rimalah!" 
         Insan dan malaikat sujud menyembah.    Reff: 

 

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 ..... 


