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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 XIV 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:KJ 21 : 1, 2“HARI MINGGU HARI YANG MULIA”
1.

Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku.
Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku.
Refrein:
Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.
Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.

---Alkitab, sebagai simbol kehadiran Allah, dibawa masuk ke dalam ruang ibadah--2.

Hari Minggu hari istirahat bagi badan yang letih.
Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Reff:

VOTUM
PF

Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan
bumi. (Mzm. 124:8)
1 . | 1 . ||
A min.

J

NAS PEMBIMBING
PF

Mazmur 140 : 13-14

“Aku tahu, bahwa TUHAN akan memberi keadilan kepada orang tertindas, dan
membela perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji
nama-Mu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapan-Mu.”

SALAM
PF
J
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Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari
Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
DAN MENYERTAIMU JUGA

NYANYIAN JEMAAT:
PKJ 244 : 1, 2 “ SEJENAK AKU MENOLEH”
(Bait Pertama oleh Kantoria/Pemandu Lagu, Bait Kedua oleh seluruh Umat)

Duduk

PENGAKUAN DOSA
P2

: Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah
mengaku akan dosa-dosa kita :
Kasihanilah kami, ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran
kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari
kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar
akan pelanggaran kamidan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami,
jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan Roh yang
teguh.jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil RohMu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan
karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan Roh kerelaan.
Demikianlah pengakuan kami! Dengarlah, ya Tuhan.

NYANYIAN JEMAAT :
PKJ 46 : 1, 2, 3 “DARI KUNGKUNGAN DUKA KELAM”
(Bait pertama oleh Kantoria/PL, Bait kedua dan ketiga oleh Seluruh Umat)
1.

Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, "ku datanglah,
masuk terangMu bebas senang, "ku datang padaMu.
Dari beban kesakitanku masuk ke dalam kekuatanMu;
dalam derita aku datang, ya Yesus, Tuhanku.
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2.

3.

Dari dera kepapanku, ya Tuhanku, "ku datanglah,
dan mengecap kekayaanMu, "ku datang padaMu.
Dari cela keaibanku pada salibMu "kuberteduh,
dalam dosaku aku datang, ya Yesus, Tuhanku.
Dari hempasan badai deras, ya Tuhanku, "ku datanglah,
masuk ke dalam bandar tenang, "ku datang padaMu.
Dari keputusasaanku masuk ke dalam anug'rahMu;
dalam susahku aku datang, ya Yesus, Tuhanku.

BERITA ANUGERAH
PF

J

Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat,
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam
ROMA 4 : 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.
SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.

NYANYIAN JEMAAT:

 GB 240 : 1, 2 “KASIH TUHANKU SUNGGUHLAH AJAIB”

2. Bila kau pergi jauh maupun dekat,
ingat Tuhan-Mu "kan menjagamu tetap.
Meskipun berat jalan kau tempuh,
Tuhanmu tetap "kan menuntun langkahmu
hal,4

PERINTAH HIDUP BARU
PF

Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti
Tertulis dalam YAKOBUS 2 : 14-17 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”
(Bait Pertama oleh Laki-laki, Bait Kedua oleh Perempuan dan Bait Ketiga oleh Seluruh
Umat)

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 HABAKUK 1 : 1-4 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 307 : 1, 2, 3 “HAKIM DALAM T’RANG ABADI”
(Bait Pertama oleh Kantoria/Pemandu Lagu, Bait Kedua dan Ketiga oleh Seluruh Umat)

2. Rindulah seluruh makhluk menantikan saat-Mu,
bumi jangan lagi takluk pada kodrat yang semu.
B"rilah damai dan berkat-Mu ganti duka dan keluh.
3. Nyatakan ke kuasaan-Mu; kegelapan halaulah
dan dengan terang Firman-Mu bawalah sejahtera.
Dikuduskanlah nama-Mu di seluruh dunia.

PENGAKUAN IMAN (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli)
duduk

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

UNGKAPAN SYUKUR
P4
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Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada
Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab
1 Tawarikh 29 : 17 yang menyatakan :
”Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan
kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan

sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah
kulihat memberikan persembahan sukarela kepada-Mu dengan sukacita.”
Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara.
NYANYIAN JEMAAT:
1.

GB 77 : 1, 2 “PERSEPULUHANMU”

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 tulus 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. Reff:

DOA SYUKUR
P4

: Ya Tuhan, Allah kami, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang
agung itu, sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan
sukarela seperti ini
Jemaat : Sebab daripada-Mu segala-galanya dan dari tangan-Mu sendiri persembahan
yang kami berikan kepada-Mu. Amin.
Duduk
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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 Efesus 6 : 24 “Kasih karunia menyertai
semua orang, yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang
tidak binasa.”
NYANYIAN JEMAAT:
KJ 410 : 1, 3, 4 “TENANGLAH KINI HATIKU”
(Bait Pertama oleh Kantoria/PL, Bait Ketiga oleh Laki-laki, Bait Keempat oleh Perempuan,
Refrain dinyanyikan oleh seluruh Umat).
1.

Tenanglah kini hatiku: Tuhan memimpin langkahku.
Di tiap saat dan kerja tetap kurasa tanganNya..
Refrein:
Tuhanlah yang membimbingku; tanganku dipegang teguh.
Hatiku berserah penuh; tanganku dipegang teguh

3.

Tak kusesalkan hidupku, betapa juga nasibku,
sebab Engkau tetap dekat, tanganMu kupegang erat. Refr:

4.

Pabila tamat tugasku, Kaub'rikan kemenanganMu;
tak kutakuti maut seram, sebab tanganku Kaugenggam. Refr:

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 .....
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