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P E R S I A P A N 

- Doa pribadi warga jemaat 
- Prokantor mengajarkan jemaat menyanyikan lagu-lagu baru 
- Para pelayan berdoa di konsistori  
 
UCAPAN SELAMAT DATANG 

P2 Selamat pagi/sore/malam 
 Selamat pagi/ selamat sore warga jemaat yang Tuhan Yesus 

kasihi. Selamat datang dan selamat beribadah  di  hari  
Minggu  ke-XII  sesudah  Pentakosta.  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 : 

 

M E N G H A D A P   T U H A N 
 

GB 3 : 1, 2 & 3, 4 “MARI MENYEMBAH” 
(bait pertama dinyanyikan oleh seluruh Jemaat, bait kedua Laki-Laki, bait ketiga 
Perempuan, bait keempat seluruh jemaat) 

1=F 4/4 

1. Jemaat   Mari menyembah Allah Yang Esa, 
     agung dan besar, s'lama lamanya. 
     Bapa, Putra, Roh Mahakudus, 
     kami datang, sujud menyembah. 
 
(prosesi Alkitab dibawa masuk ruang ibadah) 



hal 3 

 

2. Laki-Laki  Mari menyembah Bapa Pencipta, 
     agung dan besar s'lama-lamanya. 
     Kaulah Allah, Alfa - Omega, 
     kami datang, sujud menyembah.  

 

3. Perempuan Mari menyembah Yesus Penebus, 
       agung dan besar s'lama-lamanya. 
       Kaulah, Jurus'lamat dunia, 
       kami datang, sujud menyembah. 
 
4.  Jemaat  Mari menyembah Roh Mahakudus, 
       agung dan besar s'lama-lamanya. 
        Kau penuntun umat manusia, 
        kami datang, sujud menyembah. 
     Coda: 

     Mari menyembah! 
 
VOTUM 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan 
langit dan bumi. 

J  KJ 478a   AMIN  
 
NAS PEMBIMBING 

PF Mazmur 28 : 6 - 7 “Terpujilah TUHAN, karena Ia telah 
mendengarpermohonanku. TUHAN adalah kekuatanku dan 
perisaiku; kepada-Nya hatiku percaya. Aku tertolong sebab 
itu beria-ria hatiku.” 

 

SALAM   

PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan 
dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai kamu. (1 Korintus 1:3) 

J    Dan menyertaimu juga. 
 

GB 245 : 1, 2 “HIDUPKU DISENTUH OLEH KASIH TUHAN” 
(Bait pertama & Refrein oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian) 
Do=F 3/4 

1. Jemaat      Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, 
     dengan cara ajaib ‘ku disentuh-Nya. 
      Giranglah hatiku walau aku cemas. 
      ‘Ku disentuh oleh kasih-Nya.  
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Reff: 
  kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, 
  lebih besar dari kasih yang dunia beri. 
  Seluruh hidupku ‘ku memuji Tuhan; 
  ‘ku disentuh oleh kasih-Nya. 

 
2. Laki-laki      Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, 

      bagiku nyatalah dalam firman-Nya. 
Perempuan  S’lamanya ‘ku tetap berpegang pada-Nya 
      ‘Ku disentuh oleh kasih-Nya. Refr, .... 

 
Duduk 

 
PENGAKUAN  DOSA (P2 menunggu seluruh jemaat tenang dan siap mengaku 
dosa)  

   P2     Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati 
marilah mengaku akan dosa-dosa kita  
 Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari 
dan mengaku di hadapanMu hakekat kami yang berdosa dan 
rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk 
berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan 
kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau 
mengetahui betapa sering kami  berdosa; mengembara dari 
jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberianMu dan melupakan 
kasihMu. 
Ya Allah Mahakasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah 
malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah 
menyakiti hati-Mu. Ajarilah kami untuk membenci kesalahan 
yang kami lakukan; bersihkanlah kami dari dosa demi nama 
anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya AllahYang 
Pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu, dan berjalan 
pada jalanMu sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. 
Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah, ya Tuhan: 

 

GB 230 : 1, 2 “DALAM BIMBANG DAN RESAH” 
(Dinyanyikan setengah suara dan dengan penuh perasaan. Bait pertama & refrein oleh 
kantoria, bait kedua dan refrain oleh seluruh jemaat) 
Do=G 3/4 

1.  Dalam bimbang dan resah, 
‘ku bertanya pada Tuhan: 
‘Salibku mengapa sungguh berat?’ 
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Tuhan jawab doaku: 
‘Kar’na ‘kau yang ‘Ku percaya; 
kekuatan ‘Ku b’ri padamu.’ 
 

  Reff: 
Pada Tuhan saja rahasia hidupku, 
walaupun terangku semakin redup 
‘ku yakin Tuhan yang pegang 
segenap masa depanku, 
bimbang ragu pun hilang lenyap 
 

2.  Dalam dunia yang kelam 
kuasa dosa membayangi, 
aku ingin Kau tetap sertaku 
Datanglah, ya Tuhanku, 
singkirkanlah kabut dosa 
dan terangi jalan hidupku. 

 

BERITA  ANUGERAH 

PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis 
dalam  ROMA 4 : 7 - 8 “Berbahagialah orang yang diampuni 
pelanggaran-pelanggarannya, dan yang ditutupi dosa-
dosanya; berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak 
diperhitungkan Tuhan kepadanya.” 
Berdasarkan Firman Tuhan itu, sebagai Pelayan Yesus 
Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah 
berlaku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. 

J     Syukur kepada Tuhan, Amin. 
 

GB 226 : 1, 3 “HIDUP YANG JUJUR” 
(bait pertama & refrein oleh seluruh jemaat; bait kedua secara bergantian, refrain 
oleh seluruh jemaat) 
Do=Es 4/4 

1.  Jemaat  Hidup yang jujur hendakku serah 
        Pada Yesusku yang aku sembah. 
         Persekutuan, mesra dan kudus, 
         Ingin ku ikat dengan Penebus. 
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      Refrain: 
         Ya Yesus, Kau korbankan darahMu bagiku; 
         Kub'ri masadepanku dan hidup bagiMu. 
         Hatiku kuserahkan menjadi takhta-Mu. 
         Kuminta kuasailah seluruh hidupku. 
 
 
2. Laki-Laki    Bagiku Yesus memb’ri nyawa-Nya 
          menanggung dosaku di Golgota. 
    Perempuan  Terdorong kasih begitu mulia, 
          seluruh hidup kub’ri pada-Nya. Refr, .... 
 

PERINTAH  HIDUP BARU   

PF Marilah  kita  berdiri  untuk mendengar  Perintah   Hidup  
Baru  seperti  tertulis dalam 1 Korintus 1 : 18 – 25  yang 
menyatakan….. 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah 
dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 

GB 381 : 1-3 “KEMULIAAN BAGI ALLAH” 
(Bait pertama oleh seluruh Jemaat, bait kedua oleh perempuan, bait ketiga oleh Laki-laki) 

 

1.  Jemaat  Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi 
      dan damai sejahtera di bumi 
      di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. 
 
2.  Perempuan  Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa Mahakuasa, 
         Engkaulah yang layak kami puji, 
         menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu! 
 
3.  Laki-Laki    Anakdomba, Jurus'lamat, Put'ra Allah Mahakuasa, 
         Engkau yang menghapus dosa dunia, 
         kasihanilah kami, dengarlah doa kami! 
  

KESAKSIAN PUJIAN    
                                                                                                                                            

P E M B E R I T A A N   F I R M A N 
 

DOA EPIKLESE  

PF.  …………………………. 
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PEMBACAAN  ALKITAB 
PF Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya! 
GB 394 “HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU” 
Do=F 2/4 

1.  Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s"lamanya, 
  Haleluya! Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya, 
  Pujilah Tuhanmu s"lamanya, Haleluya! 
 
P3  Bacaan Alkitab hari ini dari NEHEMIA 1 : 1 - 7 yang  

menyatakan…  
        Demikianlah pembacaan Alkitab. 
 
PF     Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di      
         dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 

GB 392a  “KEPADAMU PUJI-PUJIAN” 
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 
 
 

K H O T B A H                  “BANGKIT DAN BERTINDAK UNTUK    
                                           KESEJAHTERAAN  BERSAMA” 
 

***Saat Teduh*** 
 

J A W A B A N   U M A T 
 
 

GB 240: 1, 2 “KASIH TUHANKU SUNGGUHLAH AJAIB” 
(Bait pertama & refrein oleh jemaat, bait kedua secara bergantian) 
Do=F 4/4 

1.   Jemaat  Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib, 
     bagi umat yang mau percaya pada-Nya. 
     Kasih Tuhanku sungguh nyatalah 
     bagi umat yang mau bersandar pada-Nya. 
     Reff: 
     Kasih Tuhanku nyata, tak pernah berubah, 
     agung dan besar melebihi s'galanya. 
     Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib, 
     bagi umat yang mau percaya pada-Nya. 
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2.   Laki-Laki   Bila kau pergi jauh maupun dekat, 
      ingat Tuhan-Mu "kan menjagamu tetap. 
Perempuan  Meskipun berat jalan kau tempuh, 
      Tuhanmu tetap "kan menuntun langkahmu 

 

PENGAKUAN  IMAN                                                                                                                        
PF Jemaat, silahkan berdiri untuk bersama semua orang percaya 

di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut 
Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing 
orang berkata :  

PF & J  AKU PERCAYA KEPADA ALLAH,  ……dst.                                                              
                          Duduk   

DOA SYAFAAT 

PF      ………………………………………………………….. 
    ya Tuhan, dalam pengasihanMu kami mohon : 
 
J    Dengarlah Doa Kami 
 
PF Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan  

Juruslamat,   yang telah mengajar kami berdoa : 
 
PF & J   Bapa kami yang di Sorga ……………….. (Di akhiri doxology)    
 
KESAKSIAN PUJIAN 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 
P4 Marilah kita memberikan persembahan, sambil mengingat akan 

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). 

  Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyikan kidung 
pujian ... 
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
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KJ 295 : 1-3 “ANDAI KU PUNYA BANYAK LIDAH” 
(Dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 
 Do = f 4 dan 2 ketuk 

1.  Andai "ku punya banyak lidah 
 dan punya suara yang besar, 
 akan kugubah madah indah 
 dan "ku menyanyi bergemar 
 memuji kasih Allahku 
 yang dicurahkan padaku. 
 

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

tersedia. Setelah itu menyanyikan bait selanjutnya--- 
 

2.  Janganlah diam, hai jiwaku, 
dan kau, ragaku, bangunlah! 
Nyatakanlah kegemaranmu 
atas berkat, anugerah, 
kar"na selama hidupku 
akan kupuji Allahku. 

 
---Jemaat memberikan persembahan melalui Kantong persembahan  

yang diedarkan oleh Majelis Jemaat bertugas-- 
 

3.  Hai rimba raya, hai belukar, 
    desaukan kegiranganmu. 
    Hai margasatwa sekalian, 
    marilah, padu suaramu 
    dengan gitaku yang gemar 
    memuji Yang Mahabesar. 
 

DOA SYUKUR 
P4 Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam 

doa secara berbalasan: 
 
P4 sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepadaMu dan memuji 

namaMu yang agung itu, sebab siapakah kami, sehingga kami 
mampu memberi persembahan sukarela seperti ini?  

 
J sebab daripadaMulah segala-galanya dan dari tanganMu sendirilah 

persembahan yang kami berikan kepadaMu. Amin 
 
KESAKSIAN PUJIAN                                                                                                                                           

             Duduk 
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P E N G U T U S A N 
 

WARTA JEMAAT 
P6 …………… 

 
AMANAT PENGUTUSAN                  

    Berdiri 

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 1 Korintus 12 : 27  “kamu semua adalah tubuh 
Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya.” 

 
KJ 406 : 1-3  “YA TUHAN BIMBING AKU” 
(bait pertama dan Refrein oleh Jemaat, bait kedua dan ketiga secara gantian) 

Do = d 4 ketuk 

  1.  Jemaat  Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, 
       sehingga ‘ku selalu bersamaMu. 
       Engganlah ‘ku melangkah setapak pun, 
       ‘pabila Kau tak ada di sampingku. 
 
    2.  Laki-Laki  Lindungilah hatiku di rahmatMu 
         dan buatlah batinku tenang teduh. 
      Perempuan  Dekat kakiMu saja ‘ku mau rebah 
         dan tidak ragu-ragu ‘ku berserah. 
 
   3.   Presbiter  Dan bila tak kurasa kuasaMu, 
         Engkau senantiasa di sampingku. 
      Jemaat   Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, 
         sehingga ‘ku selalu bersamaMu. 
 
BERKAT 
PF    Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta 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.  (Bilangan 6:24–26) 



hal 11 

 

GB 402C AMIN,  
 

 

 

 (Jemaat tetap berdiri sampai para pelayan berdiri di depan pintu keluar) 
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