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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 DAN UNGKAPAN SITUASI  
P2 Selamat pagi/sore/malam 

 Selamat pagi/ selamat sore warga jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat datang dan 
selamat beribadah  di  hari  Minggu  ke-IV  sesudah  Paskah.  Tuhan  memilih  umat-Nya  
berdasarkan  kasih karunia-Nya  agar  karya  keselamatan  terus  diberitakan  kepada  sesama  
dan  alam  semesta.   
Tuhan memilih  umat-Nya  memasuki  keadaan  yang  baru  sebagai  manusia  yang  berpusat  
pada  Firman Tuhan.  
Hakikat pemilihan Tuhan akan terwujud melalui karya pelayanan kita sepanjang kehidupan 
ini.  
Pemberitaan Firman Tuhan akan disampaikan oleh 

AJAKAN BERIBADAH 
P2 Warga  Jemaat  yang  Tuhan  Yesus  Kasihi.  Hidup  yang  bermakna  adalah  hidup  

yang  didasarkan pada  kesejajaran  antara  kata  dan  perbuatan.  Dengan  nilai  yang  
demikian  maka  kehidupan seseorang  selalu  bertumpu  pada  keinginan  untuk  
terus  mewujudkan  perbuatan  baiknya  yang didasarkan  pada  firman Tuhan. 
Marilah kita berdiri menyambut Tuhan yang hadir melalui Firman  dengan menyanyi 
bersama dari : 

 

MENGHADAP TUHAN 
NYANYIAN JEMAAT: GB 1 : 1, 2, 3 “PUJILAH SANG PENCIPTA”  
Do = c 4/4 (Bait pertama dan refrein dinyanyikan oleh seluruh jemaat, bait kedua oleh laki-laki & bait ketiga kaum 
perempuan)  

 

 

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

2.  Laki-Laki  Tua dan muda hai ikutlah, 
     angkat suaramu, nyanyi bergemar, Refr..... 
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3.  Perempuan Segala bangsa di dunia 
     pun raja-raja mari pujilah, Refr.....  

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                              ROMA 13 : 14  
PF Nas Alkitab yang membimbing kita masuk Minggu IV sesudah paskah ini adalah: 

“Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan 
janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya.” 

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 22 “BESAR DAN AJAIB” 
La = E (dinyanyikan secara bergantian) 

1.  Laki-Laki  Besar dan ajaib segala karya-Mu, 
     Allah, yang Mahakuasa! 
  Perempuan Adil dan benar segala jalan-Mu, 
     Raja segala bangsa! 
  Presbiter  Siapa tak takut, Tuhan, 
     tak mengagungkan nama-Mu? 
  Jemaat  Sebab hanya Kau yang kudus; 
     semua bangsa akan datang 
     dan sujud menyembah, sujud menyembah, 
    sujud menyembah, Engkau, Tuhan 
     dan sujud menyembah, sujud menyembah, 
     sujud menyembah Engkau, Tuhan. 

Duduk 

PENGAKUAN DOSA 
P2 (Menunggu jemaat tenang dan siap mengaku dosa) 

Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah mengaku akan  

dosa-dosa kita secara bergantian.  
P2 :  Ya Tuhan, dalam setiap langkah kehidupan yang kami jalani, 

tidak sedikit orang yang berusaha berbuat jahat dan mencoba merusak hidup kami. 
Kami menjadi marah namun seringkali kami tidak berdaya. 
Dalam sikap hidup yang penuh emosi, kami meragukan penyertaan-Mu. 
Kami pesimis, Engkau bisa menolong kami. 
Akhirnya kami menggunakan kekuatan kami sendiri, 
kami berjalan dengan perasaan yakin bahwa 
kami bisa menghadapi semua tantangan itu sendirian, tanpa Tuhan. 

U : Kami bahkan enggan berdoa pada-Mu, 
Kami tidak mengandalkan-Mu 
Kami melupakan-Mu 
Kami merasa pertolongan-Mu lama terwujud. 
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Ya Tuhan, ampunilah Kami. 
 
P2  : Ya Tuhan, ketika hidup kami berputar 

  Kami pun tidak luput untuk menyakiti sesama. 
  Kekuatan dan kekuasaan yang kami miliki 
  bisa juga menghimpit dan menindas mereka yang lemah. 
  Dalam keangkuhan hidup, kami lupa bahwa kami pun dulu pernah susah. 
  Karena iri dan curang, kami terjatuh untuk melukai sesama. 

U  : Kami bahkan enggan mengingat-Mu, 
 sebagai sumber berkat dan kekuatan kami. 
Kami terlalu pongah 
Kami tak menghiraukan-Mu 
Ya Tuhan, ampunilah Kami. 
Sebab sesungguhnya Engkau selalu setia, 
meskipun kami seringkali tidak setia 

P2+J Amin. 
 
NYANYIAN JEMAAT: PKJ 37 : 1, 2 “BILA KURENUNG DOSAKU” 
Do = g 4 ketuk  
(Dinyanyikan setengah suara, bait pertama dinyanyikan oleh kantoria, refrein dinyanyikan oleh  
jemaat, bait kedua dinyanyikan oleh jemaat) 

1.  Bila kurenung dosaku padaMu, Tuhan, 
Yang berulang kulakukan dihadapanMu, 
Refr 
Kasih sayangMu perlindunganku. 
Di bawah naungan sayapMu damai hatiku. 

Kasih sayangMu pengharapanku. 
Usapan kasih setiaMu s'lalu kurindu. 
 

2.  Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, 
Iri hati dan benciku kadang menjelma. 

 
BERITA ANUGERAH 
PF  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita   

anugerah pengampunan seperti tertulis dalam  1 PETRUS 3 : 18 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: PKJ 281 : 1, 3 “TIAP ORANG HARUS TAHU”  
DO = F 4 ketuk (Refrein dan bait pertama dinyanyikan oleh jemaat, bait ketiga dinyanyikan secara bergantian) 

Refrein: 
Tiap orang harus tahu, 
tiap orang harus tahu, 
tiap orang harus tahu, 
siapa Yesus! 
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1. Dia bagai Bunga Bakung, 
 Bintang Fajar cemerlang, 
yang terindah tak bertara; 

tiap orang harus tahu! 
 

     Refrein: ...... 
3. Presbiter  Dia Putra yang terkasih, 

   Anakdomba yang kudus; 
Jemaat   Dia Mempelai sorgawi; 
   tiap orang harus tahu! 

 
PERINTAH HIDUP BARU 
PF Marilah kita BERDIRI dan mendengarkan Firman Tuhan yang menunjukkan cara 

hidup untuk dilakukan dalam hari-hari sepanjang minggu yang akan datang.  
Firman Tuhan tertulis dalam KOLOSE 3 : 12 - 17 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” 
(bait ketiga dan keempat dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 

  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 

PEMBERITAAN FIRMAN 
DOA EPIKLESE  

     PEMBACAAN ALKITAB 
PF          Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan.HALELUYA!  
J    NYANYIAN JEMAAT GB 393  "HALELUYA” 

             
 
P3 Bacaan Alkitab hari ini dari Surat 1 KORINTUS 6 : 12 - 20  
 yang  menyatakan.....(Membacakan Bacaan Alkitab) 
 Demikianlah Firman Tuhan. 
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” 
DO = Bes 4/4 

 Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan: 

Ya Bapa, Put'ra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. 
                                   

Duduk 
KHOTBAH     “PERCABULAN ADALAH JERAT TUBUH DALAM KEBINASAAN” 

Saat Teduh 

JAWABAN JEMAAT 
 
NYANYIAN JEMAAT: KJ 424 : 1, 2, 3 “YESUS MENGINGINKAN DAKU” 
Do = F 6 ketuk  
(Bait pertama dan refrein dinyanyikan oleh Jemaat, bait kedua & ketiga dinyanyikan secara bergantian) 

  1.  Yesus menginginkan daku 
   bersinar bagiNya, 
   di mana pun 'ku berada, 
   'ku mengenangkanNya. 
 
   Refrein: 
   Bersinar, bersinar; 
   itulah kehendak Yesus; 
   bersinar, bersinar, 
   aku bersinar terus. 
 

  2.  Presbiter  Yesus menginginkan daku 
      menolong orang lain, 
   Perempuan  manis dan sopan selalu, 
      ketika 'ku bermain. Refr, ..... 
 
  3.   Laki-Laki  Ku mohon Yesus menolong 
      menjaga hatiku. 
   Jemaat   agar bersih dan bersinar 
      meniru Tuhanku. Refr, ..... 
PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  

duduk 
DOA SYAFAAT   (diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan, KJ 475) 

⌘ Kesaksian Pujian 

UNGKAPAN SYUKUR   
P4       Jemaat  yg  diberkati, saatnya  kita  memberikan  persembahan  syukur,  dan memberikannya  

dengan  hati  yang  tulus  penuh  sukacita,  agar  berkenan kepada-Nya dan Tuhan 
memberkatinya. 

           Dengarlah nas Alkitab  Roma 12 : 1  yang menyatakan : ”Karena itu, saudara-saudara, 
demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan 
tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada 
Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati. 
Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 
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NYANYIAN JEMAAT:  GB 81 : 1, 2, 3 “ALLAH, SUMBER KEMURAHAN” 
Do = C 4/4 (Refrein dinyanyikan oleh jemaat, bait pertama dinyanyikan oleh kantoria, bait kedua & ketiga secara bergantian) 

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. 

---Jemaat diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membawa Persembahan Khusus 
(Persembahan Persepuluhan,Persembahan Syukur,dll) ke Kotak Persembahan yang tersedia. 

Setelah itu menyanyikan bait selanjutnya--- 

Refrein: ...... 
2.  Presbiter       B'ri persepuluhanmu dengan 

                      hati tulus dan penuh. 
  Laki-laki        Kasih dan setia Tuhanmu 
                     dilimpahkan padamu. 

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

  Refrein: ..... 
  3.  Perempuan      B'rilah dengan rela dan senang 

                      b'ri kepada Tuhanmu. 
Jemaat            Tak 'kan kekurangan apapun, 
                      kau dipelihara-Nya. 

 

DOA SYUKUR   
P4           : Marilah kita BERDIRI untuk mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan ini, 

agar TUHAN berkenan atasnya dan memberkati penghidupan kita. 
Ya Yesus Kristus, kami merenungkan pengorbananMu demi keselamatan kami.  
Oleh karena itu, dengan mengingat akan firman-Mu untuk melayani kaum papa, maka 
kami membawa persembahan sukarela ini sebagai dukungan bagi pelayan-an kasih 
yang dilakukan Gereja.  
Dengan cara ini kami ikut berpartisipasi meringankan derita sesama.  
Kiranya Dikau berkenan memakainya bagi pelayanan kasih yang membawa sukacita 
kepada yang menderita. Amin 

Duduk 
 

PENGUTUSAN 
WARTA JEMAAT 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF       :   Saudara-Saudara, mari berdiri. 

Pergilah  dalam  damai dan  layanilah  Allah  yang  hidup,yang  sudah menebus  dan 
memanggil Saudara menjadi utusan-utusan kemurahan dan kemuliaan-Nya di dunia yang  
penuh  dengan  dosa  dan  perjuangan.  
Yakinlah  bahwa Tuhan yang  mengawal dan menuntunmu sebagai satu kesatuan tubuh 
Kristus,  seprti tertulis dalam Surat 1 Korintus 12 : 27  “kamu semua adalah tubuh Kristus 
dan kamu masing-masing adalah anggotanya.” 
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NYANYIAN JEMAAT:   PKJ 177 : 1, 2, “AKU TUHAN SEMESTA” 

    DO = A 4 ketuk (bait pertama dan refrein dinyanyikan oleh seluruh jemaat, bait kedua bergantian) 

 

 
2.  Presbiter  Aku Tuhan semesta. 

     "Ku menanggung sakitmu 
  Perempuan  dan menangis kar'na kau 
     tak mau dengar. 
  Laki-Laki  "Kan Kurobah hatimu 

     yang keras jadi lembut. 
  Jemaat   Siapa bawa firmanKu? 
     UtusanKu? Refr, ..... 
 

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 401 “AMIN, AMIN, YA BENAR ADANYA” 

        

           

---Salam Persekutuan--- 


