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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 
 Mengawali persekutuan hari ini, mari kita saling memberi salam 

persekutuan. (jemaat berjabat tangan dengan disebelah kiri dan 
kanan).  

Jemaat terkasih, selamat datang dan selamat beribadah di minggu 

XV sesudah Pentakosta.  
  Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan kepada Tuhan. 

Pemberita Firman dalam ibadah ini disampaikan oleh ..... 
 

AJAKAN BERIBADAH 
P2 Saudara terkasih, hidup kita adalah rangkaian dari banyak cerita 

tentang perjalanan iman bersama dengan Tuhan yang telah 

memulai, menuntun dan memberkati kehidupan. Tuhan yang 
MAHAKASIH menuntun kita mendengarkan suara-Nya melalui 

persekutuan hari ini. 
Marilah kita berdiri menghadap Tuhan dengan sukacita sambil tetap 

memuji Tuhan. 

 

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

KJ 21 : 1, 2 “HARI MINGGU, HARI YANG MULIA” 
(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian, Refrein oleh seluruh Jemaat) 

Do = C 4 ketuk 

1.  Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. 
Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. 
 
Refrein: 

Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 
Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 
 

(prosesi Alkitab dibawa masuk ruang ibadah) 
 

2. Laki-Laki  Hari Minggu hari istirahat bagi badan yang letih. 
    Perempuan      Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih.       
                         Refr,..... 
 

VOTUM 

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

J  KJ 478a   AMIN  
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NAS PEMBIMBING 
PF Mazmur 91 : 1 - 2 Orang yang duduk dalam lindungan Yang 

Mahatinggi dan bermalam dalam naungan Yang Mahakuasa akan 

berkata kepada TUHAN; ”Tempat perlindunganku dan kubu 

pertahananku, Allahku, yang kupercayai.” 

 
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 12 : 1, 2 “MASUKLAH SEMUA MENGHADAP TUHAN” 
(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian) 
Do=D 4/4 

1. Jemaat   Masuklah semua menghadap Tuhan, 

        Sujud dihadirat-Nya, 
        Marilah rendahkan diri dan hati 

        Dihadapan takhta-Nya. 
        Dalam kekudusan dan kebenaran 

        Sujudlah kepada-Nya. 
        Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, 

        Kini dan selamanya. 
 

2. Perempuan    Bukalah hatimu, minta Roh Kudus 

           menerangi jiwamu. 
   Laki-Laki     Buanglah semua angkuh dan sombong 

          dan mengaku dosamu. 
   Pemandu Lagu   T’rimalah anug"rah, rahmat dan kasih 

          dari Yesus, Tuhanmu. 
  Jemaat          Muliakan Tuhan, sorak sukacita, 

          kini dan selamanya. 
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 : 

        Bapa Mahakudus, kami mengaku kepadaMu bahwa kami adalah umat yang 
berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engaku dan sesama kami. Kami 
cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya 
kami kembali menerima kasih. Kepada-Mu kami mohon : 

 

J           :   NYANYIAN JEMAAT : KJ 26 : 1 “MAMPIRLAH DENGAR DOAKU“ 
   (dinyanyikan setengah suara dan penuh perasaan) 

    Mampirlah, dengar doaku, Yesus Penebus. 
        Orang lain Kau hampiri, jangan jalan t"rus. 
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   Refrein: 

   Yesus, Tuhan, dengar doaku; 
   orang lain Kau hampiri, jangan jalan t"rus. 
 
P2   :  Bapa Mahapengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia     
           melayani Engkau. Kami melayani Engkau dan motivasi salah. Kami     
           melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih  
           mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk   
           menyatakan yang benar; kami bersikap diam terhadap berbagai  
           kesalahan dan kecurangan. Kepada-Mu, kami mohon: 

J      :   NYANYIAN JEMAAT : KJ 26 : 2 “MAMPIRLAH DENGAR DOAKU“ 
            (dinyanyikan setengah suara dan penuh perasaan) 

Di hadapan takhta rahmat aku menyembah, 

  tunduk dalam penyesalan. Tuhan, tolonglah! Refr, ..... 
 

P2   :  Bapa Mahapenyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami   

          bertambah besar,  sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan 

pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus 

asa. Kami juga terlalu banyak berbicara, dan hanya sedikit bekerja. Berilah 

kami pengampunan-Mu, ya Bapa. Baruilah hati dan perilaku hidup serta 

kerja-layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan 

dan Penebus kami yang hidup. 

J      :   NYANYIAN JEMAAT : KJ 26 : 4 “MAMPIRLAH DENGAR DOAKU“ 
            (dinyanyikan setengah suara dan penuh perasaan) 

Kaulah Sumber penghiburan, Raja hidupku. 
  Baik di bumi baik di sorga, siapa bandingMu? Refr, ..... 
  

BERITA  ANUGERAH 
PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 

disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam  

MAZMUR 103 : 8 “TUHAN adalah penyayang dan pengasih, panjang 
sabar dan berlimpah kasih setia.” 
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 41 : 1, 3, 4 “MAUKAH DOSAMU DIHAPUS BERSIH” 
(bait pertama kantoria, refrein oleh seluruh jemaat; bait ketiga dan keempat secara 
bergantian,) 

Do=Bes 4/4 

1.   Kantoria   Maukah dosamu dihapus bersih? 

      Besar kuasa-Nya, darah Tuhan. 
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      ‘Kau ‘kan menang dari kuasa gelap, 

      ajaib kuasa darah Tuhan. 
Jemaat   Reff: 

      Ada kuasa dalam darah-Nya, 
      Anak domba Allah. 

      Ada kuasa dalam darah-Nya, 

      darah Anak domba Allah. 
 

 3.   Perempuan  Maukah engkau jadi suci bersih? 
         Besar kuasa-Nya, darah Tuhan. 

    Laki-Laki   Akar dosamu dicabut, lenyap; 
         ajaib kuasa darah Tuhan. Refr, ..... 

 
 4.  Pemandu Lagu  Maukah engkau jadi abdi Yesus? 

         Besar kuasa-Nya, darah Tuhan. 

   Jemaat     Maukah engkau puji Dia terus? 
         Ajaib kuasa darah Tuhan. 

 
PERINTAH  HIDUP BARU   
PF Marilah  kita  berdiri  untuk mendengar  Perintah   Hidup  Baru  

seperti  tertulis dalam Galatia 5 : 19 – 26  yang menyatakan….. 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 

hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 
GB 377 : 1 “KUDUS” 
(dinyanyikan oleh seluruh Jemaat) 

 
 

KESAKSIAN PUJIAN    
                                                                                                                                            

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

PF.  …………………………. 

PEMBACAAN  ALKITAB 
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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 BILANGAN 27 : 1 - 11 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      “RELASI KUASA YANG MENJADI BERKAT” 
 

***Saat Teduh*** 
 

J A W A B A N   U M A T 
 
GB 244  “BAPA, ENGKAU SUNGGUH BAIK” 
(dinyanyikan dua kali oleh seluruh jemaat) 
Do=es 4/4 

1. Bapa, Engkau sungguh baik, 
   kasih-Mu melimpah di hidupku. 
   Bapa, ‘ku bert’rimakasih, 
   berkat-Mu hari ini 
   yang ‘Kau sediakan bagiku. 
   Kunaikan syukurku buat hari yang Kaub’ri. 
   Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. 
   S’lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu; 
   besar setia-Mu di s’panjang hidupku. 
 

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)    
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KESAKSIAN PUJIAN 

PENGUCAPAN SYUKUR 
P4 Marilah kita memberikan persembahan, sambil mengingat akan pesan 

Alkitab yang menyatakan "Persembahkanlah syukur sebagai korban 
kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Mahatinggi! “ 
(Mazmur 50 : 14) 

  Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara.   
             Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyikan kidung pujian ... 

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 
GB 88 : 1-2 “BERSYUKUR PADA TUHANMU” 
(Dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 
 La = e 4/4 dan 2/4 

1.  Bersyukurlah pada Tuhan-Mu. 
Bersyukurlah kar'na kasih-Nya. 

Persembahkan dirimu kepada-Nya 

sebagai persembahan tulus dan benar, 
itu ibadah murni dan sejati, 

yang berkenan kepada Tuhan-mu 
 

Reff: 
Soraklah hai umat-Nya, 

bawa persembahan pada-Nya 
sambil bersukacita, sujud menyembah-Nya, 

ucapkan syukur puji nama-Nya. 
 

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

Setelah itu Kantong Persembahan diedarkan oleh Presbiter bertugas---- 

2.  Ia b’rikan Putra Tunggal-Nya, 
untuk mernbebaskan dunia, 
jadi korban sungguh agung, mulia, 
sehingga dunia bebas dan sejahtera 
Patutlah kita puji nama-Nya 
dan persembahkan diri pada-Nya. 

 

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,  seperti tertulis dalam Efesus 

6:8 “Kamu tahu, bahwa setiap orang, baik hamba, maupun 
orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia 

akan menerima balasannya dari Tuhan.” 
 
GB 327 : 1-2  “JANGAN KAMU TAKUT” 
(bait pertama dan Refrein oleh Jemaat, bait kedua secara bergantian) 

Do = d 4 ketuk 
  1.  Jangan kamu takut, Tuhan adalah! 
   Jika Ia hadir badai pun reda! 
   Di tengah cobaan, Dia kau pegang: 
   oleh kuasa-Nya pasti kau akan menang. 
 
 `  Reff: 
   Oh, tidak pernah, oh tidak pernah 
   Tuhanmu tinggalkan dikau: 
   Ia tetap beserta! Ia tetap beserta! 
 

2.  Laki-Laki   Walau badai topan harus kau tempuh, 
        walau kesusahan pengalamanmu, 
   Perempuan  namun janji Tuhan, manis bunyinya: 
         ‘Janganlah kau takut, Aku tetap beserta!’ 
 
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.” 

GB 402a “AMIN”  
 
 

 

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


