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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 XVII  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:PKJ 219 : 1, 2, 3 “DI SAAT INI KUANGKAT TEMBANG” 

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 Allah, 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. Di saat ini dengarlah, Tuhan, 
dengarlah seruan doaku. 
Di saat ini kumohon, Tuhan, 
kumohon berkat kasihMu. 
Kukasihi Engkau, kukasihi Engkau, 
kukasihi Engkau, Yesus, Tuhanku. 

 
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                Lukas 18 : 29-30 

PF Kata Yesus Kepada mereka: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap 
orang yang karena Kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau 
saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat 
ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima 
hidup yang kekal.” 

 

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

                         Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 
J DAN MENYERTAIMU JUGA 

 

NYANYIAN JEMAAT: PKJ 258 : 1, 2 “KU INGIN SELALU DEKAT PADAMU ”      

1. "Ku ingin selalu dekat padaMu, 
mengiring Tuhan tiada jemu. 
Bila Kaupimpin jalan hidupku, 
tidak "ku takut "kan s'gala set'ru. 

Refrein: 
O Jurus'lamat, pegang tanganku: 
bimbinganMu itu "ku perlu. 
B'ri pertolongan kuat kuasaMu. 
O Tuhan Yesus, pegang tanganku! 

2. Gelap perjalanan yang aku tempuh, 
namun teranglah dalam jiwaku. 
Susah sengsara kini kud'rita; 
damai menanti di sorga baka.Reff,....... 

Duduk 

PENGAKUAN DOSA 
P2 :  Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah mengaku 
             akan   dosa-  dosa kita : 
             Bapa Mahakudus, kami mengaku kepadaMu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami 

telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri 
kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepada-Mu kami 
mohon : 

 
NYANYIAN JEMAAT :  PKJ 45 : 1, 3 “TUHAN ALLAH, JANGANLAH” 
(Bait pertama oleh Kantoria/PL, Bait ketiga oleh Seluruh Umat) 

1. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku; 
O, berapa lamakah lanjut amarahMu? 
Dosaku, murkaMu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus! 
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3.      Bapa, kasihanilah, rahmatMu tunjukkan. 
     Diriku pulihkanlah dalam kesembuhan. 
     Datanglah segera dan urapi aku dengan kurniaMu! 

BERITA ANUGERAH 

PF  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, 
  disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
  IBRANI 9 : 28  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 45 : 1, 2 “DOSAMU DIHAPUSKAN” 
 

1. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih, 
dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. 
Meskipun merah bak kermisi, 'kan diputihkan. 
Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan 
jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. 

 
2.     Hai dengar Tuhan panggil, baliklah kepada-Nya, 
        hai dengar Tuhan panggil, baliklah kepada-Nya. 
        Sungguhlah agung dan mulia kasih sayang-Nya. 
        Hai dengar Tuhan panggil, hai dengar Tuhan panggil 
        baliklah kepada-Nya, baliklah kepada-Nya. 

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

Tertulis dalam 1 PETRUS 3 : 10-12  yang menyatakan:………. 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 
hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 
NYANYIAN JEMAAT: GB 381 : 3, 4 “KEMULIAAN BAGI ALLAH” 
 

3.  Anakdomba, Jurus'lamat, Put'ra Allah Mahakuasa, 
Engkau yang menghapus dosa dunia, 
kasihanilah kami, dengarlah doa kami! 

 
4.       Hanya Kau yang Mahasuci, hanya Kau yang Mahatinggi 
          ya Yesus Mesias, Tuhan kami, 

          beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapa-Mu!     

                        Duduk 
⌘ Kesaksian Pujian 
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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 MATIUS 10 : 37-39  yang  menyatakan..................... 

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

            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 114 : 1, 2 “DI SETIAP JANJIKU” 
(Bait Pertama oleh Kantoria/Pemandu Lagu, Reff: Jemaat Bait kedua oleh Jemaat) 
 
1.    Di setiap janjiku dan setiap doaku, 

juga langkah imanku, Tuhan bersamaku 
Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh, 
rahmat Tuhan beserta untuk selamanya. 
 
Reff: 
Tuhan b'ri anug'rah-Nya. Tuhan b'ri kuasa-Nya. 
Kristuslah di dalamku, aku menang bersama-Nya. 
 

2.  Tiap jiwa kurengkuh, tiap hati kusentuh; 
kubagikan damai-Nya kar"na anug"rah-Nya 
Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. 

Tiap duka hilanglah kar"na anug"rah-Nya. 
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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  
 MATIUS 5 : 23-24 yang menyatakan : 
 ”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. 
 

NYANYIAN JEMAAT:  GB 86 : 1, 2, 3 “AKU, BERSYUKUR” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku; 
sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Reff,...... 
 

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

3.     Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku; 
        harta dan benda dicukupkan bagiku. Reff,..... 
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DOA SYUKUR 
P4 : Ya Tuhan, kasihMu setinggi langit dan setiaMu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup   

                  kami dipenuhi dengan kasihMu dan melimpahkan dengan berkat-Mu.    
                    Kepada-Mu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup   
                    di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami: 
 
Jemaat : Ya Kristus, Tuhan kami, Kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu    
                   setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya     
                   Tuhan, serta urapi majelis umat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak- 
                   Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. 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 Efesus 6 : 24  “Kasih karunia menyertai semua 
orang, yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa.”         

 
NYANYIAN JEMAAT:  GB 126 : 1, 2 “DAMAI SEJAHTERA” 
(Bait Pertama oleh Kantoria/PL, Bait Kedua dinyanyikan oleh seluruh Umat). 
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2.  Damai sejahtera mulai dari diriku, 
damai di dunia itulah harapanku. 
Dengan Allah Bapa, mari satulah, 
kita membawa damai ke dalam dunia. 
Damai sejahtera mulai dari diriku, 
di tiap langkahku, ikrarku tetap teguh. 
Setiap hari hidupku s"lalu membawa damai kekal 
Damai di dunia mulai dari diriku. 

 

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 402A ”AMIN” 

 

 

 
 

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


