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 Persiapan Para Petugas 
 Latihan Lagu 
 Doa Konsistori 

Ucapan Selamat Datang 
P2 Selamat Malam !  

Selamat Datang dalam Ibadah Hari Minggu IV sesudah pentakosta. Ibadah hari 
minggu saat ini merupakan bagian awal dari rangkaian Khotbah Serial dengan Tema 
Besar “Berdoa”, tema minggu ini adalah:  

“KEKUATAN DOA ORANG PERCAYA” 
Didalamnya kita diajak untuk mempersiapkan diri untuk menjalankan tugas dan 
tanggungjawab kita dalam kehidupan sehari-hari.  

 Pelayan Firman dalam ibadah hari ini dilayani oleh Pdt. Adri Syamsuddin 

 
Ajakan Beribadah 
P2 Marilah kita mempersiapkan diri untuk masuk hadiratNya dengan bermazmur... 
L1 Sendengkanlah telingaMu, ya TUHAN, jawablah aku, 
U   sebab sengsara dan miskin aku. 
L1  Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kaukasihi, 
U   selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepada-Mu. 
L1  Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhan, 
U   sebab kepada-Mulah aku berseru sepanjang hari. 
L1  Buatlah jiwa hamba-mu bersukacita, 
U   sebab kepada-Mulah, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. 
L1  Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni 
U dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada-Mu. 
L1 Pasanglah telinga kepada doaku, ya TUHAN, 
U  dan perhatikanlah suara permohonanku. 
L1 Pada hari kesesakanku aku berseru kepada-Mu,  
U  sebab Engkau menjawab aku. 
              (Mazmur 86:1-7) 
  

MENGHADAP ALLAH 
P2 Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dengan menyanyi.. 
 
Pujian  BESAR DAN AJAIB  GB. 22 
  (Dinyanyikan dua kali, pertama kali oleh seluruh jemaat dan kali kedua 

secara bergantian setelah Prosesi Alkitab). 
 6=E 4/4 

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

VOTUM Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan 
bumi. 

.  
Semua Amin, Amin, Ya benar adanya  GB 401 
 

NATS PEMBIMBING     EFESUS 6:18 
PF “dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam Roh, 

dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-
putusnya untuk segala orang Kudus” 

SALAM 

   
Pujian INDAHNYA SAAT YANG TEDUH   KJ 454 
 (Bait pertama dan ketiga oleh seluruh jemaat, bait kedua oleh secara 

bergantian).  

Semua Indahnya saat yang teduh 
 menghadap takhta Bapaku: 
 kunaikkan doa padaNya, 
 sehingga hatiku lega. 
 Di waktu bimbang dan gentar, 
 jiwaku aman dan segar; 
 "ku bebas dari seteru 
 di dalam saat yang teduh. 
 
Perempuan Indahnya saat yang teduh 
 dengan bahagia penuh. 

 Betapa rindu hatiku 
 kepada saat doaku. 
Laki-laki Bersama orang yang kudus 
 kucari wajah Penebus; 
 dengan gembira dan teguh 
 kunanti saat yang teduh. 
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Semua Indahnya saat yang teduh 
 penampung permohonanku 
 kepada yang Mahabenar 
 yang bersedia mendengar. 
 Sejak kulihat wajahNya, 
 "ku yakin pada firmanNya 
 dan menyerahkan bimbangku 
 di dalam saat yang teduh. 

jemaat duduk 

PENGAKUAN DOSA    
(P2 menanti sampai jemaat dalam keadaan tenang dan siap mengaku dosa) 

P2 Jemaat, dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan hati untuk mengaku dosa 
dan pelanggaran kita. 

---Hening Sejenak--- 
Ya Allah, dengan bibir ini kami memuji nama-Mu. Namun, dengan bibir 
yang sama, kami juga mengucapkan berbagai hal yang melukai hatiMu dan 
sesama. Langkah hidup kami tidak selalu berada pada jalan 
yang Engkau kehendaki. Kami seringkali tidak taat, bahkan menghindar 
dari panggilan-Mu. Dalam pengasihanMu kami mohon: 
 

Nyanyian Pengakuan MESKI TAK LAYAK DIRIKU  KJ 27:1 
    (Dinyanyikan setengah suara) 
 Meski tak layak diriku, tetapi kar"na darahMu 
 dan kar"na Kau memanggilku, "ku datang, Yesus, padaMu. 

 
P2 Dengan berbagai alasan, kami mengabaikan tanggung jawab yang 
 seharusnya dikerjakan, baik di rumah, tempat pendidikan, tempat 
 pekerjaan, tempat pelayanan, bahkan dalam berorganisasi. Kami 
 malas, namun ingin hidup nyaman. Kami berlaku curang demi merebut 
 nama. Dalam pengasihanMu kami mohon: 
 
Nyanyian Pengakuan  MESKI TAK LAYAK DIRIKU  KJ 27:2 
   (Dinyanyikan setengah suara) 

Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, 
darahMulah pembasuhnya; "ku datang, Tuhan, padaMu. 

BERITA ANUGERAH      YESAYA 44:22 
PF Jemaat Tuhan! Kita telah berdosa karena lidah, karena pikiran, karena membuang 

waktu, karena diam terhadap kemungkaran, karena segala perbuatan keji yang kita 
rancangkan.  

 Namun, Tuhan memperhatikan setiap anak-anakNya yang berdoa dengan sungguh 
dan meminta pengampunan. 
Dia mengetahui; Apakah kita benar-benar mengalami penyesalan,  
ataukah kita sekedar mengangkat ucapan?  

 Maka, kepada setiap orang yang telah mengakui salah dan dosa dihadapan Tuhan 
dengan kejujuran dan ketulusan, maka dengarkanlah berita anugerah ... 
  “Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut 

diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. 
Kembalilah kepada-Ku, sebab Aku telah menebus engkau!” 
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 Berdasarkan berita anugerah tersebut, maka sebagai Pelayan Tuhan Yesus Kristus, 
kami memberitakan bahwa pengampunan dosa,  

 telah berlaku di dalam nama Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus. 
J Syukur kepada Allah. Amin. 

Pujian BETAPA INDAH HARINYA  KJ 395 
 (Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian) 
do = g 3 ketuk 

Semua Betapa indah harinya  
saat kupilih penebus 
alangkah sukacitanya 
"ku membritakannya terus. 
Refr: 
Indahlah harinya 
Yesus membasuh dosaku. 
"Ku diajari penebus 
berjaga dan berdoa terus. 
Indahlah harinya 
Yesus membasuh dosaku. 

 
Laki-laki Betapa indah janjiNya 

yang t"lah mengikat hatiku; 
Perempuan kub"ri kasihku padaNya 

serta menyanyi bersyukur! Refr. 

PERINTAH HIDUP BARU  
PF Sebagai umat yang telah ditebus dan diampuni, respon yang patut kita berikan 

kepada Tuhan adalah sikap hati yang baru, dengan bersedia memberikan diri untuk 
melaksanakan kehendak Kristus.  

 Jemaat Tuhan, mari berdiri...   
 Dengarkanlah perintah hidup baru, sebagaimana yang dibacakan dari Galatia 5:19-

24, yang menyatakan demikian ... (membaca) 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan 
kesaksian kita di dunia. 

Nyanyian ‘KU DIUBAHNYA   PKJ 200 
(Dinyanyikan dua kali, pertama oleh kantoria, kedua oleh seluruh jemaat). 

        
 

Jemaat duduk 
Paduan Suara/VG 
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PEMBERITAAN FIRMAN ALLAH 
Doa Eplikese / Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
PF  Mari berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. 
PF ..... 
 
Pembacaan Alkitab 
PF Marilah berdiri untuk mendengar pembacaan dari Alkitab: Haleluya ! 
Jemaat HALELU, HALELU  KMM 41 
 Laki-laki Halelu, halelu, halelu, haleluya 
 Perempuan Puji Tuhan 
 Laki-laki Halelu, halelu, halelu, haleluya 
 Perempuan Puji Tuhan 
 Laki-laki Puji Tuhan 
 Perempuan Haleluya 
 Laki-laki Puji Tuhan 
 Perempuan Haleluya 
 Laki-laki Puji Tuhan 
 Perempuan Haleluya 
 Semua  Puji Tuhan 
P3 Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Markus 9:14-29 yang menyatakan.... 
 Demikian pembacaan Alkitab. 
PF Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu 

dan ucaplah syukur kepada Allah.  
Umat KEPADAMU PUJI-PUJIAN  KJ 474 

KepadaMu puji-pujian, 
madah syukur dan segala kemuliaan, 
ya Bapa, Putra, Roh Kudus, 
sampai kekal abadi! 

K H O T B A H         
---saat teduh merenungkan firman Tuhan --- 

JAWABAN UMAT 
 

Nyanyian Respons JIKA JIWAKU BERDOA   KJ 460 
(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian) 

  
Laki-Laki Aku cari penghiburan 
 hanya dalam kasihMu. 
Perempuan Dalam susah Dikau saja 
 perlindungan hidupku. 
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Jemaat "Ku mengaku, s"perti Yesus 
 di depan sengsaraNya: 
 Jangan kehendakku Bapa, 
 kehendakMu jadilah. 

Pengakuan Iman Rasuli 
PF Jemaat, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan 

tempat, ktia mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut 
masing-masing orang berkata: 

Semua Aku percaya...      
  duduk 

Doa Syafaat (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan Doxology KJ 474 ) 

Ajakan Memberi Persembahan 
P4 Jemaat Tuhan!  

Kini saatnya kita menyatakan syukur bagi Allah, melalui pemberian tulus, dari hati 
yang bersukacita. Dengarlah Nas Alkitab dari Surat 2 Korintus 8:14 yang mengatakan 
"Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, 
agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada 
keseimbangan".  
Bagi Bapak/Ibu/Saudara/i yang akan memberi persembahan persepuluhan, 
persembahan syukur khusus dan persembahan khusus guna mendukung 
Pembangunan Pastori dapat memberikannya ke kotak khusus yang sudah tersedia 
setelah itu kantong persembahan akan diedarkan. 
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 

 

Nyanyian TUHAN PENCIPTA SEMESTA   KJ 289 
1=E 4/4 (Bait pertama dan ketiga oleh seluruh jemaat, bait kedua secara  
 Bergantian) 
 Tuhan, Pencipta semesta, 
 Kaulah Yang Mahamulia; 
 sungguh besar karunia 
 yang Kauberi. 
 
Laki-Laki KasihMu nyata terjelma 
 di sinar surya yang cerah, 
Perempuan di sawah dan tuaiannya 
 yang Kauberi. 

---Jemaat diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membawa 
Persembahan Khusus   (Persembahan Persepuluhan,Persembahan Syukur,dll)  

ke Kotak Persembahan yang tersedia. Setelah itu kantong persembahan diedarkan.--- 
 

Puji syukur terimalah 
atas berkat anugerah 
di rumah yang sejahtera 
yang Kauberi. 

Doa Syukur  
P4 : Mari berdiri, untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan  
         dalam doa syukur secara bersama-sama: 
P4             : Ya Tuhan, Allah kami, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang     
                    agung itu, sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan   
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                    sukarela seperti ini 
Jemaat : Sebab daripada-Mu segala-galanya dan dari tangan-Mu sendiri persembahan     
                    yang kami berikan kepada-Mu. Amin. 

Jemaat duduk 
PENGUTUSAN 

Warta Jemaat 

Amanat Pengutusan  
PF Saudara - Saudaraku, mari berdiri... 

Barjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan: 
roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ingatlah Nas Alkitab yang terambil dari 
Matius 26 : 41 

Pujian Pengutusan KUSUKA MENUTURKAN  KJ427  
(Bait pertama dan bait kedua secara bergantian, bait ketiga dan refrain oleh seluruh 
jemaat) 
1=AS 4/4 
Kantoria   'Ku suka menuturkan cerita mulia, 
  cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihNya. 
Jemaat  'Ku suka menuturkan cerita yang benar, 
  penawar hati rindu, pelipur terbesar. 
Semua Refrein: 
 'Ku suka menuturkan, 'ku suka memasyhurkan 
 cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihNya. 
 
Laki-laki  'Ku suka menuturkan cerita mulia 
  yang sungguh melebihi impian dunia 
Perempuan  'Ku suka menuturkan semua padamu, 
  sebab cerita itu membawa s'lamatku. 
 
Semua  'Ku suka menuturkan cerita mulia; 
  setiap kuulangi bertambah manisnya. 
  'Ku suka menuturkan sabdaNya yang besar; 
  dan yang belum percaya, supaya mendengar. 

BERKAT 
PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkatNya: 

Tuhan memeliharamu dan setiap anggota keluargamu, yang jauh dan dekat. Agar 
kedamaian, rasa syukur, serta bahagia meliputi keseharianmu. Tuhan memberkati 
tangan, kaki dan pikiranmu sehingga engkau bekerja dengan tulus menjadi bentara 
Kristus yang setia. Tuhan menjauhkanmu dari orang-orang jahat dan fasik dan 
mendekatkanmu kepada orang-orang benar. Tuhan menyembuhkan hatimu yang 
terluka dan berbeban berat supaya engkau mengalami kemenangan dan 
pembebasan. Tuhan menopangmu ketika engkau berjuang menjadi berkat di tengah 
ancaman agar engkau berdiri tegak dan berani menyatakan kebenaran. Dia 
menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. 

 
Umat AMIN    GB. 402c 

Amin, amin, amin, amin, amin. 
Amin, amin, amin.  


