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PERSIAPAN




Doa pribadi jemaat
Pengenalan lagu-lagu yang akan dinyanyikan dalam Ibadah
Doa konsistori para pelayan yang bertugas

UNGKAPAN SITUASI (dibacakan oleh Panitia Pembangunan Pastori)
Selamat Pagi/Sore/Malam...
Berbicara mengenai tugas dan tanggung jawab orang percaya untuk melayani dan bersaksi,
tidak dapat dipisahkan dari keberadaan seorang Hamba Tuhan atau Pendeta. Mereka yang
memilih menyerahkan dirinya kepada tugas pelayanan dan kesaksian, ditempatkan dimanapun
mereka berada untuk melayani pemberitaan firman dan pelayanan sakramen.
Keberadaan hamba Tuhan ditengah persekutuan adalah bukti penyertaan kasih Tuhan dalam
hidup beriman orang percaya.
Sebagai umat percaya, Alkitab memberikan kesaksian sudah sepatutnya kita yang menerima
pelayanan tersebut, memperhatikan kehidupan mereka yang telah menyerahkan dirinya
kepada tugas pelayanan dan kesaksian tersebut, agar tugas penatalayanan dapat berjalan
dengan baik dan kasih Tuhan dapat diwartakan kepada seluruh dunia.

NYANYIAN JEMAAT:

GB 280 : 1 “MERCUSUAR KASIH BAPA”

(Dinyanyikan dua kali, pertama oleh Kantoria, kedua kali oleh seluruh jemaat)
1. Mercusuar kasih Bapa
memancarkan sinar-Nya.
Namun suluh yang di pantai,
kitalah penjaganya.
Refr:
Pelihara suluh pantai
walau hanya k"lip kelap,
agar tiada orang hilang
di lautan yang seram.

AJAKAN BERIBADAH
P2

Hari ini, kita datang ke hadirat Tuhan dengan ungkapan syukur bahwa kita telah beroleh
kasih karunia Tuhan, dan perjumpaan dengan Tuhan saat ini mau memampukan kita untuk
menjadi umat yang terus menerus dapat berperan aktif dalam tugas penatalayan,
khususnya kepada kepedulian terhadap hamba Tuhan.
Pemberitaan firman pada Ibadah Hari Minggu ini akan diberitakan oleh Pdt....
Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.

MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN JEMAAT:

PKJ 13 : 1 dan 2, 3 “KITA MASUK RUMAH-NYA”

(Bait pertama dinyanyikan oleh seluruh jemaat, bait kedua dan ketiga secara bergantian)
1. Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepadaNya.
Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepadaNya.
Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepada Kristus,
menyembah Kristus Tuhan.
---Alkitab, sebagai simbol kehadiran TUHAN, dibawa masuk ke dalam ruang ibadah---
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2.

Kantoria
Prmp
Laki2
Semua

Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadaNya.
Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadaNya.
Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus,
menyembah Kristus Tuhan.

3.

Presbiter
Laki2
Prmp
Semua

Muliakan namaNya dan angkat tanganmu kepadaNya.
Muliakan namaNya dan angkat tanganmu kepadaNya.
Muliakan namaNya dan angkat tanganmu kepada Kristus,
menyembah Kristus Tuhan.

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

-

min.

NAS PEMBIMBING
PF

2 Korintus 9 : 13-14

“Tidak tahukah kamu, bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat
penghidupannya dari tempat kudus itu dan bahwa mereka yang melayani mezbah, mendapat
bahagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan, bahwa mereka
yang memberitakan Injil, harus hidup dari pemberitaan Injil itu”

SALAM
PF
J

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

NYANYIAN JEMAAT:

PKJ 274 1 & 2 “PAKAILAH WAKTU ANUGRAH TUHANMU”

(Bait pertama dan refrain dinyanyikan oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian)

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.

Presbiter Jangan menyia-nyiakan waktumu,
hibur dan tolonglah yang berkeluh.
Prmp
Biarlah lampumu t'rus bercahaya,
Laki2
muliakanlah Tuhan di hidupmu.
Refr...

Duduk
PENGAKUAN DOSA
P2
: Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah
mengaku akan dosa-dosa kita :
Tuhan Maha pengampun, dihadapanMu kami mengakui akan segala dosa dan
Kesalahan kami, seringkali kami mungkir dari tugas dan tanggung jawab kami untuk
melayani dan bersaksi bagi banyak orang bahwa Engkaulah Tuhan,Sang Pemberi kehidupan.
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Hati kami berbeban berat, jika harus melayani dan bersaksi, kami lebih memilih
untuk tenggelam dalam berbagai usaha dan pekerjaan, ketimbang melayani dan
bersaksi. Dalam pengasihanMu, kami mohon ampunilah dosa kami ya Tuhan...

---hening sejenak--Jemaat

:

NYANYIAN JEMAAT:

KJ 26:1 “MAMPIRLAH DENGAR DOAKU”

(Dinyanyikan setengah suara)
Mampirlah, dengar doaku, Yesus Penebus
Orang lain Kauhampiri, jangan jalan t'rus
Reff:
Yesus, Tuhan, dengar doaku;
Orang lain Kauhampiri, jangan jalan t'rus.

P2

:

Tuhan Maha Pengasih, dihadapanMu kami mengaku, kami seringkali acuh tak
acuh terhadap sesama kami, kami tidak menyadari bahwa kehadiran kami
yang sudah Engkau tebus, seharusnya menjadi pembawa damai sejahteraMu.
Kami bahkan tidak menghargai mereka yang dengan rela melaksanakan tugas
pelayanan dan kesaksian dalam persekutuan kami. Kami kurang memperhatikan
mereka, tidak menyadari bahwa mereka telah menyerahkan dirinya sebagai utusan
Tuhan untuk melayani kebutuhan rohani kami.

---Hening Sejenak--Tolonglah kami dengan hikmatMu ya Tuhan, sehingga kami sadar dan
berubah untuk menjadi lebih ringan hati, bersukacita untuk melayani dan bersaksi
tentang Engkau kepada sebanyak mungkin orang yang kami temui dalam hidup
keseharian dan saling bekerjasama demi mewujudkan damai sejahtera yang Engkau
berikan. Dalam pengasihanMu, kami mohon ampunilah dosa kami ya Tuhan...

---Hening Sejenak--Jemaat

:

NYANYIAN JEMAAT:

KJ 26:2 “MAMPIRLAH DENGAR DOAKU”

(Dinyanyikan setengah suara)
Di hadapan takhta rahmat aku menyembah
tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah!
Reff:
Yesus, Tuhan, dengar doaku;
Orang lain Kauhampiri, jangan jalan t'rus.
P2

:

Tugas pelayanan dan kesaksian yang kami mesti lakukan tidak kami
jalankan, kami menganggap tugas tersebut hanya menjadi tugas dan
tanggung jawab para hamba Tuhan. Kami lupa bahwa Engkau memilih kami
untuk menjadi terang dalam keseharian kami juga.
Dengan segala keterbatasan, kami memohon ampun ya Tuhan,
dan pakailah kami untuk terus setia melayani dan bersaksi akan kebaikanMu
ditengah kehidupan kami dari hari lepas hari.

Jemaat

:

NYANYIAN JEMAAT:

---Hening Sejenak---

KJ 26:3 “MAMPIRLAH DENGAR DOAKU”

Ini saja andalanku: jasa kurbanMu
Hatiku yang hancur luluh buatlah sembuh.

Reff:

Yesus, Tuhan, dengar doaku;
Orang lain Kauhampiri, jangan jalan t'rus.

BERITA ANUGERAH
PF
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Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat,
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam
1 Yohanes 1 : 8-9 yang menyatakan…….

J

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 41 : 1,2,3 “MAUKAH DOSAMU DIHAPUS BERSIH”

(Dinyanyikan secara bergantian, refrain oleh seluruh jemaat)

1.

Kantoria
Jemaat
Kantoria
Jemaat
Refr.

2.

Pelayan Firman
Jemaat
Pelayan Firman
Jemaat

3.

Laki2
Perempuan

Maukah dosamu dihapus bersih?
Besar kuasa-Nya, darah Tuhan.
"Kau "kan menang dari kuasa gelap,
ajaib kuasa darah Tuhan.
Ada kuasa dalam darah-Nya,
Anak domba Allah.
Ada kuasa dalam darah-Nya,
darah Anak domba Allah.
Maukah engkau meredam hasratmu?
Besar kuasa-Nya, darah Tuhan.
Datang seg"ra, kau dibasuh bersih;
ajaib kuasa darah Tuhan.
Refr....
Maukah engkau jadi suci bersih?
Besar kuasa-Nya, darah Tuhan.
Akar dosamu dicabut, lenyap;
ajaib kuasa darah Tuhan.

Refr....

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 47 : 1 “KASIH ITU SABAR”
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Duduk
⌘Kesaksian Pujian

PEMBERITAAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
PEMBACAAN ALKITAB
PF
J
P3
PF

Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan.Haleluya!
NYANYIAN JEMAAT GB 394 "HALELUYA"
Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Ulangan 14:27-29 yang menyatakan...(Dibacakan oleh Panitia
Pembangunan Pastori)
Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah
syukur kepada Allah.

NYANYIAN JEMAAT: GB 392A KEPADAMU PUJI-PUJIAN
Do = d MM ±112

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur kemuliaan:
Ya Bapa, Put'ra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.

Duduk

KHOTBAH

“Tugas dan Tanggung Jawab Pengikut Kristus:
Kepedulian Terhadap Hamba Tuhan”

Saat Teduh

NYANYIAN JEMAAT:

JAWABAN JEMAAT
KJ 256 : 1, 3 “KITA SATU DI DALAM TUHAN”

(Bait pertama secara bergantian, bait ketiga oleh seluruh jemaat)

1.

Perempuan
Laki2
Semua

3.

Kita satu di dalam Tuhan,
satu G"reja yang esa.
Marilah bertolong-tolongan,
kau dan aku, s"muanya.
Marilah bertolong-tolongan,
kau dan aku, s"muanya.

Tuhan s"lalu memelihara
s"luruh alam semesta,
kita pun disuruhNya juga,
menyatakan kasihNya.
Kita pun disuruhNya juga,
menyatakan kasihNya.

PENGAKUAN IMAN (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli)
duduk
DOA SYAFAAT (diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan, KJ 475)
⌘Kesaksian Pujian
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UNGKAPAN SYUKUR
P4

Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada
Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya.
Dengarlah nas Alkitab Hagai 1:8 yang menyatakan :
“Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah Rumah itu; maka Aku akan berkenan
kepadanya dan akan menyatakan kemuliaan-Ku di situ, firman TUHAN.”
Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara.

NYANYIAN JEMAAT: PKJ 148 : 1, 3 & 4 “TRIMA KASIH YA TUHANKU”
1.

T'rima kasih ya Tuhanku,
atas hari pemberianMu.
Hari baru limpah rahmat
dan dipenuhi oleh kasihMu.
Kaucurahkan pada umatMu,
Kaucurahkan pada umatMu.

---Jemaat diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membawa Persembahan Khusus
(Persembahan Persepuluhan,Persembahan Syukur,dll) ke Kotak Persembahan yang tersedia.
Setelah itu menyanyikan bait selanjutnya--3.
"Kan kupakai waktu itu
melakukan tanggung jawabku
dan menolong sesamaku
menurut firman serta karyaMu,
kar'na itu makna kasihMu,
kar'na itu makna kasihMu.

---Jemaat memberikan persembahan melalui Kantong persembahan
yang diedarkan oleh Majelis Jemaat bertugas--4.

DOA SYUKUR
P4
P4 & Jemaat

Puji syukur kuucapkan
atas waktu yang Kauciptakan.
Kutaati, kuhargai
di dalam kata dan perbuatanku,
agar nyata hidup beriman,
agar nyata hidup beriman

: Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada
Tuhan dalam doa syukur bersama-sama :

:

KAMI BERSYUKUR ATAS KEMURAHANMU DALAM KEHIDUPAN INI YA TUHAN.
BERKAT DAN PENYERTAANMU YANG TAK PERNAH BERHENTI, MEMAMPUKAN KAMI
MEMBERIKAN PERSEMBAHAN SUKARELA INI.
BERKENANLAH ENGKAU MEMBERKATI SEHINGGA DAPAT DIPAKAI UNTUK KEPENTINGAN
PELAYANAN DI TENGAH JEMAATMU.
DAN BERIKANLAH KAMI HIKMAT, SEHINGGA KAMI TETAP SEDIA UNTUK MELAYANI DAN
BERSAKSI DALAM KEHIDUPAN SETIAP HARI.
DIDALAM NAMA TUHAN YESUS, SANG SUMBER BERKAT, KAMI BERDOA. AMIN.

Duduk

PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
AMANAT PENGUTUSAN
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PF

: Saudara – saudara seiman ! Mari BERDIRI, Pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari,
bulatkan hati dan tekad, sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam
hidup kita dari hari lepas hari
Ingatlah pesan Tuhan dalam Injil MATIUS 5:16, yang menyatakan :
“Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat
perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga."

NYANYIAN JEMAAT: GB 121 : 1, 2 “HAI, PERGI DAN WARTAKAN INJIL KRISTUS”
(Bait pertama dan kedua secara bergantian)
1. Prmp
Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus
dalam karya dan dalam karsamu.
Laki2
Baik di rumah, sekolah dan di kantor;
juga disetiap waktu dan tempat.
Prmp
Bawa kasih dan bawa sukacita,
Laki2
panjang sabar serta lemah lembut.
Semua
Itu sikap yang harus kau lakukan
kar'na Kristus nyata dalam hidupmu.
2.

Laki2
Prmp
Laki2
Prmp
Semua

Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus
dalam kata dan perbuatan-Mu.
Juga dalam segala tindakanmu,
jadikanlah Firman Tuhan pandumu.
Jangan takut tegakkan keadilan
dan berani berkata yang benar.
Jangan bimbang dan jangan kau kuatir;
Roh Kudus membimbing dan menolongmu.

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 402c “AMIN”

---Salam Persekutuan--hal,8

