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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 XXIV  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 6 : 1-4“BERNYANYILAH ORANG PERCAYA” 

 Do=G 4 ketuk   
(Bait satu dan bait empat dinyanyikan oleh seluruh umat, bait dua dan bait tiga 
secara bergantian) 

1.     Bernyanyilah orang percaya, 
bergemar dan gembira terus, 
t'rang Kristus tetap bercahaya 
di dalam berita kudus! 
 

2. Prmp    Kendati sering kita bimbang, 
dalam hati kecil pun sedih. 

    Laki2 Tetapi beban jadi ringan 
di dalam cahaya salib. 

(Bait ketiga dan keempat dinyanyikan setelah prosesi Alkitab masuk) 

3. Laki2  Siarkanlah t'rang pengampunan 
yang terbit atas bumi gelap; 

Prmp sejahtera dan pembaruan 
akhirnya terjamin tetap. 
 

4.    Berbakti dengan bersedia 
kita ikut cahaya terang, 
penuh bersyukur pada Dia 
yang oleh salib-Nya menang! 
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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                2 Korintus 8 : 9 

PF “Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia 
yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi 
kaya oleh karena kemiskinan-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:  KJ 27 : 1, 2, 3  “MESKI TAK LAYAK DIRIKU”  
   Do = Es 6 ketuk 

     
 
2. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, 
    darahMulah pembasuhnya; "ku datang, Tuhan, padaMu. 
 
3. Terombang-ambing, berkeluh, gentar di kancah kemelut, 
    ya Anakdomba Allahku, "ku datang kini padaMu. 

Duduk 

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

   dosa kita  

Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini kami mau mengaku segala    
dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang 
tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, 
ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. 
 

NYANYIAN JEMAAT :  GB 33 : 1 “TUHAN ALLAH JANGANLAH” 
Do = D  4/4 

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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P2    : Oleh kasih-Mu itu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus maka. Ya 
Bapa Mahakuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata 
dalam hidup kami sampai hari ini. 

NYANYIAN JEMAAT :  GB 33 : 3 “TUHAN ALLAH JANGANLAH” 
Do = D  4/4 

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

P2     : Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan Firman dan    
            kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga    
            melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu.  

        Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 

BERITA ANUGERAH 

PF      Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, 
         disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
          1 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 36 : 1, 2, 3 “DIHAPUSKAN DOSAKU” 
Do=F   4 ketuk 

1. Laki2 Dihapuskan dosaku  
     Prmp hanya oleh darah Yesus; 
     Laki2  aku pulih dan sembuh  
     Prmp hanya oleh darah Yesus. 
     
    Semua    Refrein: 
                    O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku! 
                    Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. 

2. Prmp Pengampunan dosaku  
Laki2 hanya oleh darah Yesus; 
Prmp penyucian hidupku  
Laki2 hanya oleh darah Yesus.  

 
Semua Reff..... 

  3. Semua Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus; 
      bukan oleh amalku: hanya oleh darah Yesus.  

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

Tertulis dalam EFESUS 4 : 17-24  yang menyatakan:………. 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 
hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 
NYANYIAN JEMAAT:  GB 246 : 1  “AKU MAU BERSYUKUR” 

Do=Bes  4/4 
 

  

                  

 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 FILIPI 2:1-11 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:  PKJ 274 : 1,2,3 “PAKAILAH WAKTU ANUGERAH TUHANMU” 

Do=Es  4 ketuk 
(Bait pertama oleh seluruh Umat, Bait kedua oleh Pria, Bait ketiga oleh Perempuan) 
 

1. Pakailah waktu anug'rah Tuhanmu 
       hidupmu singkat bagaikan kembang. 
       Mana benda yang kekal di hidupmu? 
       Hanyalah kasih tak akan lekang.  

     Refrein: 
     Tiada yang baka di dalam dunia, 
     s'gala yang indah pun akan lenyap. 
     Namun kasihmu demi Tuhan Yesus 
     sungguh bernilai dan tinggal tetap. 
 
2. Jangan menyia-nyiakan waktumu, 
     hibur dan tolonglah yang berkeluh. 
     Biarlah lampumu t'rus bercahaya, 
     muliakanlah Tuhan di hidupmu.  

3. Karya jerihmu demi Tuhan Yesus 
    "kan di hargai benar olehNya. 
    Kasih yang sudah kau tabur di dunia 
    nanti kau tuai di sorga mulia.  

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 : 12-13 yang menyatakan : 

 ”Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, 
kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan 
berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah 
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supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada 
keseimbangan”. 

                Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 

NYANYIAN JEMAAT:   GB 77 : 1, 2  “PERSEPULUHANMU” 
Do=E 4/4 

----------Umat diberikan kesempatan dahulu utk menyerahkan Persembahan 
Khusus(Persepuluhan,Syukur,dll) setelah itu kantong 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. 
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DOA SYUKUR 

P4 : Sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepadaMu dan memuji namaMu yang      
                    agung itu, sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan    
                    sukarela sepeti ini? 

Jemaat    : Sebab daripada-Mu segala-galanya dan dari tangan-Mu sendiri persembahan   
                          yang kami berikan kepada-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 Kitab Yeremia 17:7 “Diberkatilah orang yang 

mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN!” 

      NYANYIAN JEMAAT:         GB 280 : 1, 3 “MERCUSUAR KASIH BAPA” 
       Do=D 4 ketuk 
(Bait Pertama oleh Kantoria/PL, Bait Ketiga dinyanyikan oleh seluruh Umat). 

 
1. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinar-Nya. 

Namun suluh yang di pantai, kitalah penjaganya. 
 
Reff: 
Pelihara suluh pantai walau hanya k"lip kelap, 
agar tiada orang hilang di lautan yang seram. 
 

3.     Peliharalah suluhmu agar orang yang cemas, 
yang mencari pelabuhan dari mara terlepas. 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 ..... 


