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PERSIAPAN  
 Doa  pribadi umat   
• Pengenalan lagu-lagu yang akan dinyanyikan dalam Ibadah  

• Persiapan dan doa para Pelayan Ibadah di konsistori  
 

Selamat Datang 

P2 Selamat sore... 

  Pemberita Firman dan Presbiter bertugas dalam ibadah ini 

mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Minggu III  

sesudah Pentakosta. Didalam ibadah ini akan diperkenalkan Panitia 

Pelaksana Persidangan Sinode Tahunan GPIB tahun 2020, dimana 

Mupel GPIB Jabar 2 mendapat kepercayaan sebagai penyelenggara. 

Kiranya ibadah ini menghadirkan sukacita dan kekuatan iman bagi 

kita sekalian. 

Pemberita Firman pada ibadah saat ini adalah Pdt. Paulus Kariso 

Rumambi (Ketua Majelis Sinode GPIB)  

 

AJAKAN BERIBADAH 

P2  Marilah kita beribadah kepada Tuhan yang senantiasa menuntun  

kita dengan kasih sayang-Nya yang besar.  

Mari kita berdiri dan memuji kemuliaan kasihNya yang nyata dalam 

kehidupan kita. Bersyukurlah karena Tuhan tidak pernah 

meninggalkan kita. 

 

MENGHADAP TUHAN 

 

NYANYIAN UMAT:  (PKJ. 2) – MULIA, MULIA NAMANYA 

(Dinyanyikan dua kali, pertama kali oleh seluruh jemaat, kedua kali setelah prosesi  

Alkitab dinyanyikan secara bergantian) 
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...prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah 

diiringi instrumen... 

Laki-laki  Mulia, mulia namaNya. 

Bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah! 

Perempuan Mulia, kekuasaanNya 

Memb'ri berkat bagi jemaat, 

Semua  Bersyukurlah! 

 

Semua  Reff 

Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. 

Dialah selamanya Sang Raja benar! 

Mulia, mulia namaNya! 

Sang Penebus, Mahakudus, Mahabesar. 
 

VOTUM  

P.F.  Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,  

yang menjadikan langit dan bumi.  
 

Umat   

 

 

 

NAS PEMBIMBING (Lukas 22:27c)  

P.F.  Tetapi Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan.  
 
 

SALAM  

P.F.  Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan 

akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. (2 Petrus 1:2) 

J dan melimpah atasmu juga 

 

Nyanyian Umat (GB 69) – KUMULAI DARI DIRI SENDIRI  

(Dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 

Kumulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. 

Kumulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. 

Tekadku Tuhan: mengikut-Mu selama hidupku, 

berpegang teguh kepada iman dan percayaku. 

Akan kumulai dari diriku melakukan sikap yang benar. 

Biar pun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. 

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

P2  Marilah dengan kerendahan hati kita mengaku segala dosa dan 

pelanggaran kita. Jemaat diberikan waktu untuk mengaku dosa secara 

pribadi, setelah itu pengakuan dosa akan dilakukan secara 

berbalasan. 

P2  Ya Tuhan yang penuh kasih, dalam kelemahan kami,  

inilah pengakuan kami kepada-Mu: 

 

(... pengakuan dosa pribadi, diiringi oleh instrumentalia KJ 37a) 

 
P2  Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. 

Jmt. HAPUSKANLAH PELANGGARAN KAMI MENURUT 

RAHMATMU YANG BESAR! 

P2   Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, 

Jmt.    DAN TAHIRKANLAH KAMI DARI DOSA KAMI! 

P2   Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, 

Jmt.    KAMI SENANTIASA BERGUMUL DENGAN DOSA KAMI. 

P2   Terhadap Engkau, terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa 

Jmt.   DAN MELAKUKAN APA YANG KAU ANGGAP JAHAT, 

P2   supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, 

Jmt.   BERSIH DALAM PENGHUKUMANMU. 

P2 Bersihkanlah kami daripada dosa kami dengan hisop, maka kami 

menjadi tahir, 

Jmt. :  BASUHLAH KAMI MAKA KAMI MENJADI LEBIH PUTIH  

DARI SALJU! 

P2   Biarlah kami mendengar kegirangan dan sukacita, 

Jmt.  BIARLAH TULANG-TULANG YANG KAU REMUKKAN   

               BERSORAK-SORAK KEMBALI. 

P2   Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa kami, 

Jmt.   HAPUSKANLAH SEGALA KESALAHAN KAMI. 

P2   Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, 

Jmt.  DAN PERBAHARUILAH BATIN KAMI DENGAN ROH YANG    

               TEGUH!  

P2   Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, 

Jmt.  DAN JANGANLAH MENGAMBIL ROH-MU YANG KUDUS 

DARIPADA KAMI. 
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P2  Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan karena selamat yang 

daripadaMu 

Jmt.  DAN LENGKAPILAH KAMI DENGAN ROH YANG RELA. 

P2   Dalam nama Tuhan Yesus, dengarlah seruan kami. 

 

Jmt (KJ 37a : 1 & 3) – BATU KARANG YANG TEGUH  

(Dinyanyikan setengah suara, bait pertama oleh kantoria, bait ketiga oleh 

seluruh jemaat) 

 

Kantoria  Batu Karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. 

   Kar"na dosaku berat dan kuasanya menyesak, 

   oh, bersihkan diriku oleh darah lambungMu. 

 

Semua   Tiada lain kupegang, hanya salib dan iman; 

   dalam kehampaanku kudambakan rahmatMu. 

   Tanpa Dikau, Tuhanku, takkan hidup jiwaku. 

 

BERITA ANUGERAH  

P.F.  Kepada  setiap  orang  yang  telah  mengaku  dosa  dan  bertobat,  

disampaikan  berita  anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 

Kitab Kisah Para Rasul 13:38-39 yang menyatakan : “Jadi 

ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka 

diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah 

setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala 

dosa, yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. 

 Berdasarkan Firman Tuhan ini, maka selaku pelayan Yesus Kristus, 

kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam 

nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus! 

 

Jemaat  SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN. 

 

Jemaat      KJ 36:1 & 3 – DIHAPUSKAN DOSAKU 

(Bait pertama & ketiga dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 

 

   Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus; 

   aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. 

                Refrein: 

   O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku! 

   Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. 
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   Pendamaian bagiku  

        hanya oleh darah Yesus; 

   bukan oleh amalku:  

        hanya oleh darah Yesus. 

 

PERINTAH HIDUP BARU 

PF Jemaat yang dikasihi Tuhan, dosa kita telah dihapuskan, mari berdiri 

dan mendengar Perintah Hidup Baru yang diambil dari Ulangan 6:1-

8: ........    

 Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam 

seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 

J GB 46 “TUHAN YESUS SUNGGUH SAYANG”  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

duduk  

PADUAN SUARA/VOKAL GRUP  
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do = abes MM + 72

0 5 3 4 5   7 1 1 7 5 5 0 5 7 1 3

Ke- pa - da - Mu pu - ji - pu - ji  - an,   ma- dah syu-kur

1 3 4 3 1 3 7 7 . ' 3 4 4 3 3 1

dan se - ga - la ke - mu-lia - an: Ya Ba - pa, Pu - tra, Roh

3 1 7 . '  7 7 5 5 7 1 7 5   7 5   4 3 .

Ku   - dus  sampai ke - kal se - la - ma- la   - ma  - nya.

PELAYANAN FIRMAN 

 

DOA EPIKLESE  

P.F.  …………………………. 

 

PEMBACAAN ALKITAB  

PF  Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan Firman Tuhan yang 

dibacakan dari Alkitab : HALELUYA! 

 KMM 41 “HALELU, HALELU” 

 Halelu, Halelu, Halelu, Haleluya, Puji Tuhan ! 

 Halelu, Halelu, Halelu, Haleluya, Puji Tuhan ! 

 Puji Tuhan, Haleluya! Puji Tuhan, Haleluya ! 

 Puji Tuhan, Haleluya! Puji Tuhan! 

 

P3 Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Yohanes 13: 4-5...  

 Demikian pembacaan Alkitab. 

 

PF  Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaanNya  

 diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah 

 

Umat GB 392b 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

duduk 

 

KHOTBAH : PANITIA YANG KRISTIANI 

 

 

(saat teduh) 
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JAWABAN UMAT 

NYANYIAN UMAT  KMM 99:1-2 “YA TUHAN, RAJAKU” 

(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua dinyanyikan panitia PST) 

 
 

Panitia PST  Kiranya Roh Kudus hendak mengajar aku 

   yang patut kukerja, betapa kehendakMu. 

   B'ri dalam hidupku kasihMu nyatalah, 

   dan namaMu besar dimuliakanlah.  

 

PENGAKUAN IMAN                                                                        

                                                                                                       berdiri 

    duduk  

DOA SYAFAAT  

PF ……. diakhiri  Doa Bapa Kami dengan doksologi (GB 389b) 
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PENGUCAPAN SYUKUR  

P-4 Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi 
persembahan bagiNya.  
Ingatlah pesan Alkitab yang berbunyi : ‘Bawalah seluruh 
persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, 
supaya ada persediaan makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, firman 

Tuhan semesta alam, apakah Aku tidak membukakan bagimu 

tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai 

berkelimpahan.’  (Maleakhi 3 : 10) 
Tuhan memberkati saudara dan persembahan Saudara. 

 
 
Nyanyian Umat GB. 80:1-3 – MARI BAWA PERSEMBAHAN 

(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua dan ketiga secara bergantian, 

refrain oleh seluruh jemaat) 

 

Semua  Mari bawa persembahan kepada Tuhan-mu;  

  dengan hati sukacita, bersyukur padaNya 

  Tuhan sudah mencurahkan kasihNya padamu;  

  mari mengucap syukur. 

Semua  Refr: 

  Muliakan Tuhanmu, pujilah namaNya.  

  Bawalah persembahanmu dengan sukacita padaNya. 

 

---Jemaat diberikan kesempatan terlebih dahulu membawa Persembahan 

persepuluhan, persembahan syukur dan persembahan khusus 

lainnya— 
 
Perempuan Jangan takut dan kuatir Tuhan menjagamu, 

  kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. 

Laki-laki  Apapun yang kau butuhkan dib"rikan Tuhanmu; 

  mari mengucap syukur. Refr ..... 
 

--- jemaat memberi persembahan sukarela  

di pundi persembahan yang diedarkan – 
 

Presbiter  Apa pun yang kau taburkan dengan iman penuh 

  itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. 

Semua  Baik sedikit maupun banyak bawalah pada-Nya; 

  mari mengucap syukur. Refr.... 
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DOA SYUKUR  

P4 Jemaat, silahkan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita 

kepada Tuhan dalam doa secara bergantian : 

 
 P4 Ya Allah, Bapa, Sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena 

karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus.  

Dia setia pada janji-Nya untuk menyertai kami, sehingga kami 

mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat 
dan rezeki. 

 
Jemaat  Kepada-Mu saja kami persembahkan pemberian kami.  

Terimalah ya, Tuhan, dan pakailah hidup, kerja dan 
pelayanan kami untuk mendukung dan berbagi kepada 

mereka yang membutuhkannya.  Amin. 

duduk  

PADUAN SUARA/VOKAL GRUP  

 

PENGUTUSAN 

 

WARTA JEMAAT 

PERKENALAN PANITIA PST GPIB 2020 

 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF Jemaat, marilah berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera, jangan 

takut dan gentar, sebab Roh Kudus selalu memperlengkapi untuk 

berani melayani dan bersaksi.   

 

Jemaat Menyanyi : GB. 270 : 1 & 3 – TAAT, SETIA, BERTEKAD YANG BULAT 
(Bait pertama dinyanyikan oleh seluruh jemaat, bait ketiga oleh Panitia 
Pelaksana PST GPIB 2020. Refrain oleh seluruh jemaat) 

 

Semua  Taat, setia, bertekad yang bulat, 

itulah janji Tuhan padamu. 

Di bawah panji yang mulia berdaulat, 

kami "kan angkat perang bagi-Mu. 

Semua  Refr: 

Angkat semboyan, jangan diamkan! 

Tiup serunai dan maju terus! 

Angkat semboyan, jangan diamkan; 

Kristuslah Raja serta Penebus! 
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Panitia PST Taat, setia, ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. 

Tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana takhta-Mu  

 kudus. Ref.. 

 

BERKAT 

PF    Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah 

berkat-Nya…..  

“Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan 

segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh 

kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam 

pengharapan.”(Roma 15:13) 
 

J     GB 401  Amin, Amin Ya Benar Adanya  

 

           
 
 
 

jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri  
hingga Alkitab dibawa keluar 
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