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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 kami menyambut 
umat Tuhan yang hadir pada saat ini.  
Mari kita beribadah di Hari Minggu XXVI  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 18 : 1, 3, 4“MARILAH BERNYANYI PUJI TUHAN” 
(Bait pertama oleh seluruh umat, bait kedua dan seterusnya bergantian) 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        3.   Prmp Orang Batak maupun orang Jawa, 
      Laki2 orang Bali maupun orang Dayak; 
       Semua segala suku, bahasa dan aneka budaya. 
        Puji Dia hai segala yang bernafas. Reff.... 
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(Bait keempat dinyanyikan oleh umat setelah prosesi Alkitab masuk) 

4.       Laki2 Dari timur maupun dari barat, 
          Prmp di selatan maupun di utara; 
          Semua mari semua bersatu memuji nama Tuhan. 
            Puji Dia hai segala yang bernafas. 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.     

NAS PEMBIMBING                Wahyu 3 : 21 

PF “Barangsiapa menang, ia akan Kududukan bersama-sama dengan Aku di atas 
takhta-Ku, sebagaimana Aku pun telah menang dan duduk bersama-sama 
dengan Bapa-Ku di atas takhta-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 40 : 1, 3 “KASIH DARI TUHANKU”  
        
1.   Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut 

kurindukan kasih-Nya, kasih besar! 
Yesus jadi manusia; pikul dosa dunia; 
Sukacita nyatalah: Kasih besar! 
Refrein: 
Kasih besar! Kasih besar! 
Kasih Tuhanku ajaib dan besar: Kasih besar!  
 

3.     Mari datang pada-Nya, kau yang berbeban berat: 
t'rima janji s'lamat-Nya: Kasih besar! 
Yesus panggil dirimu, ikutlah bersama-Nya 
ke Yerusalem baka: Kasih besar! 

Duduk 

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

                    akan   dosa-  dosa kita : 
                    Saudara – saudara yang dikasihi Allah ! 

Marilah kita merendahan diri dan berdoa mengakui dosa dan segala kejahatan 
kita kepada Allah : 

                          



h a l , 4  

Ya Allah Mahakudus.... 
Pada hari yang Kausucikan ini kami berhimpun bersama, seraya 
mengakui doa dan kejahatan, yang kami lakukan bertentangan dengan 
kehendakMu.  
Kami meragukan pemeliharaanMu dan menggantungkan harapan pada 
kekuatan sendiri.  
Akhirnya kami gagal, putus asa dan tidak menemukan jalan keluar atas 
masalah keluarga dan pekerjaan. 

 
Kami saling mencurigai, saling memfitnah, saling menyakiti hati sesama 
di dalam rumahtangga maupun Gereja.  
Hal itu menghambat kemajuan pekerjaanMu, pelayanan dan kesaksian  
menjadi terbengkalai, ya TUHAN, ampunilah kami.  
Sayangilah kami kembali dan bawalah ke dekatMu, agar kami 
menerima rahmat kebajikanMu, ya Bapa Mahakudus.  
Pulihkan keadaan kami, umatMu ini serta pakailah kami untuk 
memberitakan kemurahanMu yang telah Kaunyatakan di dalam karya 
Yesus Kristus, Tuhan kami.... 

 

NYANYIAN JEMAAT : GB 27 : 1, 2, 3  “YA TUHAN, KAMI MENGAKU” 
DO=C 3/4 
1.   Ya Tuhan, kami mengaku 

  berdosa di dalam hati, 
  di kata dan tindakan: 
  ampunilah dosa kami! 

 
2.  Betapa lama umat-Mu 

 tak sadar bahwa Kau hadir, 
 dengan-Mu tak bersekutu: 
 ampunilah dosa kami! 
 

3.  Betapa lama, ya Tuhan, 
 tak sungguh kami kasihi 
 sesama kami di dunia: 
 ampunilah dosa kami! 

 

BERITA ANUGERAH 

PF      Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, 
         disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
          KOLOSE 1 : 20  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.  
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NYANYIAN JEMAAT:  GB 44 : 1, 4 “MENGALIR DALAM HATIKU” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. 'Ku ingin dekat Tuhanku 
      dan tinggal tetap dengan-Nya 
      'ku dapatkan damai abadi; 
      anug'rah kasih Allah.  

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

Tertulis dalam GALATIA 6 : 1-2  yang menyatakan:………. 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 
hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 
NYANYIAN JEMAAT:  KJ 46 : 1, 2  “BESARKAN NAMA TUHAN” 

  
 
2. Dib'rinya hidup baru, gelap menjadi t"rang; 

 sabdaNya besertamu di ngarai yang kelam. 
 Hai kamu yang selalu padaNya berpegang, 
 tak usah ragu-ragu: tuntunanNya tent"ram!                 

 Duduk 
⌘ Kesaksian Pujian 

PEMBERITAAN FIRMAN 

DOA EPIKLESE  
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     PEMBACAAN ALKITAB 
PF       Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan. Haleluya! 
 J         NYANYIAN JEMAAT  PKJ 294 “HALELUYA, AMIN” 

 

    
     

 

  P3        :  
Bacaan Alkitab hari ini dari YAKOBUS 1 : 12-18 yang  menyatakan..................... 

PF          Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya 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 277 : 1, 3 “FIRMAN TUHAN SUDAH KAUDENGAR” 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 

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

 

PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  

duduk 
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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  

       MAZMUR 54 : 8 yang menyatakan : 
   ”Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepada-Mu,    
                  bersyukur sebab nama-Mu baik, ya TUHAN.” 

               Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 

NYANYIAN JEMAAT:   GB 89 : 1, 2, 5  “DUNIA INI UNTUK KEMULIAAN TUHAN” 
 

 

 

 

 

 

 

2.    Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 
       Kita perbuat apa dengannya? Amin. 
       Amin, amin, amin, amin. 
       Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 

----------Umat diberikan kesempatan dahulu utk menyerahkan Persembahan 
Khusus(Persepuluhan,Syukur,dll) setelah itu kantong persembahan diedarkan--------- 

5.   Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin 
      Kita perbuat apa dengannya? Amin. 
      Amin, amin, amin, amin. 
      Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 
 
DOA SYUKUR 

P4 : Ya Tuhan, kasihMu setinggi langit dan setiaMu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup     

                  kami dipenuhi 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, seta urapi majelis umat 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   : 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.”                
  
 NYANYIAN JEMAAT:     GB 117 : 1, 2, 12, 13 “AJAR KAMI MELAKUKAN FIRMANMU” 
  (Bait pertama oleh seluruh umat, bait kedua kaum perempuan, bait keduabelas laki-laki,  
   bait ketiga belas oleh seluruh umat) 

 

2.    Ajar kami hidup rukun, damai dan tent"ram, 
    pun di mana karni ada nyata kasih-Mu. 

 
12.  Ajar kami tak andalkan kuasa dunia, 

tapi mau bergantung pada kuasa kasih-Mu. 
 

13.  Utus kami, Jurus"1amat, jadi saksi-Mu, 
memb'ritakan kes"lamatan bagi dunia.  

 
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 400 ”AMIN, AMIN” 

 

 

 

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


