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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 XVI  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 164 : 1, 2, 3 “TERPUJILAH ALLAH, HIKMAT-NYA BESAR” 

1. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar; 
Begitu kasih-Nya dunia cemar, 
Sehingga dib'rilah Putera-Nya kudus, 
Mengangkat manusia serta menebus. 
 
          Refrain: 
          Pujilah, pujilah! Buatlah dunia 
          Bergemar, bergemar mendengar suara-Nya. 
          Dapatkanlah Allah demi Putera-Nya, 
          b'ri puji pada-Nya sebab hikmat-Nya. 

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

 
2.       Dan darah Anak-Nyalah yang menebus 

mereka yang yakin 'kan janji kudus; 
dosanya, betapapun juga keji, 
dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih. Reff, ........ 
 

3.        Tiada terukur besar hikmat-Nya; 
penuhlah hatiku sebab Anak-Nya. 
Dan amatlah k'lak hati kita senang 
melihat Sang Kristus di sorga cerlang.  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                Yesaya 5 : 15-16 

PF “Maka manusia akan ditundukkan, dan orang akan direndahkan, ya orang-orang 
sombong akan direndahkan. Tetapi TUHAN semesta alam akan ternyata maha 
tinggi dalam keadilan-Nya, dan Allah yang maha kudus akan menyatakan 
kekudusan-Nya dalam kebenaran-Nya.” 

 

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

                         Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 
J DAN MENYERTAIMU JUGA 

 

NYANYIAN JEMAAT:  GB 262 : 1, 2 “BAGAI RUSA RINDUKAN AIR ”     
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.  "Kau sahabat dan "Kau saudara, 

     bahkan Raja bagiku, 
    "ku kasihi Engkau, Tuhanku. 
    lebih dari siapapun.  Reff,.......... 

Duduk 

PENGAKUAN DOSA 
P2 :  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 di hadapanMu 
hakekat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat 
untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup 
yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami  berdosa; mengembara 
dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberianMu dan melupakan kasihMu. 
Ya Allah Mahakasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, 
karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarilah kami untuk membenci 
kesalahan yang kami lakukan; bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang 
kekasih. Tolonglah kami, ya AllahYang Pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu, dan 
berjalan pada jalanMu sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. 
Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah, ya Tuhan: 
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NYANYIAN JEMAAT :  GB 156 : 1, 2, “NAMA YESUS BERKUMANDANG” 
(Bait pertama oleh Kantoria/PL, Bait kedua oleh Seluruh Umat) 

1.   Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia 
 Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia 
 Hai, dengarkan panggilanNya dan tinggalkan dosamu 
 tiap orang yang percaya, pada Dia berteduh 
 
Reff: 
Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku 
Bersyukur di jalan slamat, aku puji namaMu 
 

2.  Nama Yesus bercahaya di segala negeri; 
dalam t'rang penghiburan-Nya pengharapan berseri 
Nama itu mengenyahkan kegelapan dunia. 
Kuasa dosa dikalahkan oleh nyala kasih-Nya! Reff,........ 

 

BERITA ANUGERAH 

PF  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, 
  disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
  1 PETRUS 2 : 9-10  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 39 : 1, 2 “BUKAN KARNA UPAHMU” 
 

1.  Bukan kar'na upahmu dan bukan kar'na kebajikan hidupmu. 
Bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. 
Allah mengampuni kesalahan umat-Nya oleh kar'na kemurahan-Nya; 
melalui pengorbanan Putra tunggal-Nya, ditebus-Nya umat manusia. 
 
Reff: 
Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah! 
Bersyukur, hai bersyukur selamanya. 

2.  Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu; 
baiklah s'lalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. 
Keangkuhan tiada berkenan kepada-Nya;orang sombong direndahkan-Nya, 
yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh yang rendah 'kan ditinggikan-Nya. Reff,..... 
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PERINTAH HIDUP BARU 
PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti 

Tertulis dalam MATIUS 22 : 37-40  yang menyatakan:………. 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 
hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 
NYANYIAN JEMAAT:  GB 381 : 1, 2 “KEMULIAAN BAGI ALLAH” 
(Bait Pertama oleh kantoria, Bait Kedua oleh Seluruh Umat)  
 

1.  Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi 
dan damai sejahtera di bumi 
di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. 
 

2.  Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa Mahakuasa, 
Engkaulah yang layak kami puji, 
menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu!    
         

        Duduk 
⌘ Kesaksian Pujian 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 
DOA EPIKLESE  

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

      J     NYANYIAN JEMAAT  PKJ 296 “HALELUYA” 

    
      P3        :  Bacaan Alkitab hari ini dari KEJADIAN 11 : 1-9  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 
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JAWABAN JEMAAT 
 

NYANYIAN JEMAAT:  KJ 411 : 1, 2, 3 “YA CAHYA KASIH, JALANKU KELAM” 
(Bait Pertama oleh Kantoria/Pemandu Lagu, Bait kedua & Ketiga oleh Seluruh Umat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Semula aku rasa tak perlu 
bimbinganMu, 
tetapi kini kupegang teguh 
bimbinganMu. 
Dulu "ku hidup congkak-bermegah; 
ya Tuhanku, jangan Kau ingatlah! 
 

3.  "Ku yakin kuasa dan anug"rahMu 
membimbingku. 
Di bukit, ngarai, di samud"ra pun 
Kau bimbing t"rus. 
Fajar terbit dan nampak bagiku 
senyum malaikat yang menyambutku.

 
PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  

duduk 

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

 
⌘ Kesaksian Pujian 
 

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

               Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab  
 2 Korintus 8 : 12 yang menyatakan : 
 ”Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, 

kalau pemberiamu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan 
apa yang tidak ada padamu.” 

            Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 
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NYANYIAN JEMAAT:  GB 81 : 1, 2, 3 “ALLAH, SUMBER KEMURAHAN” 
Reff: 
Allah, Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. 
Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan, kini dan kekal. 
 
1. Bawa persembahanmu seg'ra 
    pada Tuhan Allahmu. 
    Ingat akan janji-Nya tetap, 
    Ia memberkatimu.   
 
2. B'ri persepuluhanmu dengan 
    hati tulus dan penuh. 
    Kasih dan setia Tuhanmu 
    dilimpahkan padamu.!  Reff, ........... 

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

 
3. B'rilah dengan rela dan senang 
    b'ri kepada Tuhanmu. 
    Tak 'kan kekurangan apapun, 
    kau dipelihara-Nya.  Reff, ............ 

 

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 2 Tesalonika 3 : 3  “Tetapi Tuhan adalah setia. 
Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat.”         
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NYANYIAN JEMAAT:  GB 214 : 1, 2 “TIAP LANGKAHKU” 
(Bait Pertama oleh Kantoria/PL, Bait Kedua dinyanyikan oleh seluruh Umat). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Di waktu imanku mulai goyah 
dan bila jalanku hampir sesat, 
ku pandang Tuhanku, Penebus dosa 
"ku teguh sebab Dia dekat. 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 ..... 


