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UCAPAN SELAMAT DATANG
P2
Selamat pagi/Sore/Malam.
Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang bagi
Bapak/Ibu/Sdr/Sdri sekalian, bagi Bapak/Ibu/Sdr/Sdri yang baru
pertama kali hadir dalam persekutuan ini, kami ucapkan selamat
bersekutu bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Bagi Bapak/Ibu jemaat atau simpatisan yang membutuhkan
pelayanan, dapat menghubungi kantor majelis jemaat atau
Presbiter yang bertugas dalam Ibadah, setelah Ibadah selesai.
Untuk ketertiban beribadah, Bpk/ibu/Sdr/Sdri diminta dapat
menonaktifkan telepon genggam dan memperhatikan putra/putri
nya selama Ibadah berlangsung.
Pemberita firman pada ibadah ini akan disampaikan oleh Pdt.
............
UNGKAPAN SITUASI DAN AJAKAN BERIBADAH
P2
Jemaat Tuhan,
Kita memasuki minggu terakhir dalam bulan Oktober ini,
memasuki Minggu ini kita mengingatrayakan HUT GPIB ke 71.
Kasih Tuhan tak pernah berubah dahulu sekarang, sampai
selamanya. Penyertaan Tuhan memampukan Gereja ini bersaksi
dan melayani sampai saat ini.
Semua itu patut kita syukuri, karena dimanapun GPIB berada,
Kasih Kristus dapat dinyatakan melalui kehadiran jemaat-jemaat
GPIB.
Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengatakan
bahwa ...

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.Roma 12:1
Saat ini, untuk sementara waktu, fokuslah kepada Tuhan.
Abaikan segala bentuk gangguan dan godaan yang menjauhkan
kita dari persekutuan yang kudus dan berkenan di hadapan
Tuhan. Mari! Serahkanlah seluruh hidupmu, perhatianmu, hati
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dan pikiranmu secara utuh untuk memuliakan nama Tuhan, yang
Mahakudus.
Ketika kita datang menghadap Tuhan, persembahan apakah
yang kita bawa? Tanda syukur apakah yang akan berkenan
kepadaNya? Bentuk kasih seperti apakah yang patut kita angkat
di hadiratNya?
Persembahkan hidupmu, tubuhmu, jiwamu, dan rohmu. Hanya
Allah yang layak ditinggikan. Hanya Kristus yang kita muliakan.
Tinggalkanlah kesibukan! Marilah berpusat hanya kepada Tuhan.
P2

--- saat hening --Mari umat Tuhan, kita berdiri ...
Menaikkan pujian bagi kemuliaan nama TUHAN.
MENGHADAP TUHAN

GB 245 : 1, 2 “HIDUPKU DISENTUH OLEH KASIH TUHAN”
(bait pertama dan dinyanyikan oleh seluruh jemaat, bait kedua kali secara
bergantian) 1=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.
Reff:
kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku,
lebih besar dari kasih yang dunia beri.
Seluruh hidupku "ku memuji Tuhan;
‘ku disentuh oleh kasih-Nya.
Prosesi Firman Tuhan dibawa masuk

2. Laki-Laki
Perempuan

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

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

KJ 478A “AMIN, AMIN, AMIN”
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NAS PEMBIMBING
PF
Mazmur 145 : 8-9 “TUHAN itu pengasih dan penyayang, panjang
sabar dan besar kasih setia-Nya. TUHAN itu baik kepada semua
orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dujadikan-Nya.”
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 298 : 1, 2 “WAKTU DOA YANG KUDUS”
(Bait pertama dan refrein dinyanyikan oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian)

2. Laki-laki
Perempuan
Jemaat

Waktu doa yang kudus, kala Tuhan dekat;
Ia mau mendengarkan keluh anak-Nya.
Bawalah kepada-Nya jiwa yang berkesah.
Lipur hati terluka, 0h, betapa indahnya. Refr, .....
Duduk

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

:

Jemaat Tuhan!
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah
mengaku akan dosa-Dosa kita :
Ya Allah Mahakudus dan mengampuni !
Kami mengaku akan dosa dan kejahatan yang dibuat berlawanan
dengan kehendakMu yang Kau nyatakan dalam kesaksian Alkitab.
Hari-hari yang kami jalani cukup berat, ya Allah Bapa ! Dan, oleh
karena itu, acapkali kami berbuat kejahatan, karena
kecenderungan hati demi membebaskan diri sendiri dari
kesengsaraan yang sedang dipikul.
Kami kurang belajar mengikuti teladan yang ditinggalkan Yesus
Kristus. Kami mendua hati mempercayaiMu, ya Allah.
Kami mencari jalan sendiri, tanpa menanyakan Dikau. Kami
berpikir, bahwa melalui jalan yang dipilih, kami dapat keluar dari
penderitaan; akan tetapi semakin mengikuti keinginan sendiri,
kami terjerat oleh berbagai masalah.
---Hening sejenak--Ya Allah Mahasuci dan Mahakasih !
Ampunilah segala kejahatan yang kami lakukan, karena roh dan
pikiran kami yang dikuasai dosa.
Kami mau kembali kepadaMu, ya Allah; karena Engkau sendiri
yang sanggup menyembuhkan kami.
Tuntunlah kami menurut jalan yang Kautentukan, supaya kami
beroleh rachmatMu oleh iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan
Juruselamat kami. Amin !
Demikian pengakuan umat-Mu, di hadapanMU kami memohon...

PKJ 37 : 1, 2 “BILA KURENUNGKAN DOSAKU”

(bait pertama dinyanyikan oleh kantoria, bait kedua dinyanyikan oleh seluruh
jemaat dan dinyanyikan setengah suara dan dengan lembut)

do = g 4 ketuk

1. Bila kurenung dosaku padaMu, Tuhan,
Yang berulang kulakukan dihadapanMu,
Reff
Kasih sayangMu perlindunganku.
Di bawah naungan sayapMu damai hatiku.
Kasih sayangMu pengharapanku.
Usapan kasih setiaMu s'lalu kurindu.
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2. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda,
Iri hati dan benciku kadang menjelma. Refr, .......
BERITA ANUGERAH
PF
Tuhan berfirman dalam YOEL 2 : 13 yang menyatakan :

“Koyakkanlah hatimun dan jangan pakaianmu, berbaliklah
kepada TUHAN, Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang,
Panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal
karena hukuman-Nya.”
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 237a : 1, 2, 3 “MAHAKASIH YANG ILAHI”
(Bait pertama dan ketiga oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian)

1=F 3/4
1. Jemaat Maha kasih yang Ilahi,
nikmat surga turunlah
mendiami hati kami
Kau mahkota kurnia.
Yesus, Kau berlimpah rahmat,
Sumber kasih yang besar!
Datanglah membawa s'lamat
bagi kami yang gentar.
2. Laki-laki
Perempuan
kantoria
Jemaat
3. Jemaat

Ya, hembuskan Roh kasih-Mu
dalam hati yang resah
b'ri sejahtera janji-Mu,
agar kami warisnya.
Yesus, Alfa dan Omega,
nafsu dosa jauhkanlah;
diri kami b'ri merdeka
dalam Dikau slamanya.

Penebus, Yang Mahakuasa,
b'rilah kami hidup-Mu
Datang dan senantiasa
tinggal dalam umat-Mu,
hingga beserta malaikat
yang mengabdi, menyembah
kami turut memuliakan
kasih-Mu selamanya.
hal 6

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 1 Yohanes 4:7-11, yang menyatakan demikian ...
(membaca)
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
GB 381 : 1, 2, 3 “KEMULIAAN BAGI ALLAH”
(bait pertama dinyanyikan oleh seluruh Jemaat, bait kedua oleh laki-laki, bait ketiga
perempuan)

1. Jemaat

Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi
dan damai sejahtera di bumi
di antara manusia yang berkenan kepada-Nya.

2. Laki-laki

Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa Mahakuasa,
Engkaulah yang layak kami puji,
menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu!

3. Perempuan

Anakdomba, Jurus'lamat, Put'ra Allah Mahakuasa,
Engkau yang menghapus dosa dunia,
kasihanilah kami, dengarlah doa kami!

KESAKSIAN PUJIAN
PEMBERITAAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
PF.
………………………….
PEMBACAAN ALKITAB
PF Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya!
GB 394 "HALELUYA, HALELUYA, PUJILAH TUHANMU”
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P3

Bacaan Alkitab hari ini dari YOEL 2 : 18 - 27 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.
KHOTBAH

“ALLAH PEDULI DAN PENUH BELAS KASIHAN”
***Saat Teduh***

JAWABAN UMAT
 GB 240 :1, 2 “KASIH TUHANKU SUNGGUHLAH AJAIB”
(bait pertama kantoria refrein semua, bait kedua secara bergantian)

1=F 4/4
1.
Kantoria

2.

Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib,
bagi umat yang mau percaya pada-Nya.
Kasih Tuhanku sungguh nyatalah
bagi umat yang mau bersandar pada-Nya.

semua

Reff:
Kasih Tuhanku nyata, tak pernah berubah,
agung dan besar melebihi s'galanya.
Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib,
bagi umat yang mau percaya pada-Nya.

Laki-laki

Bila kau pergi jauh maupun dekat,
ingat Tuhan-Mu "kan menjagamu tetap.
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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
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 1 Tawarikh 29 : 17 yang menyatakan :
”Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati
dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun
mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus
ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah
kulihat memberikan persembahan sukarela kepada-Mu
dengan sukacita.”
Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara.
Kita menyanyikan kidung pujian ...
PKJ 264 : 1, 2, 3 “APALAH ARTI IBADAHMU”
(Bait pertama, kedua dan ketiga dinyanyikan oleh seluruh jemaat)
Do=E 4/4

1. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan,
bila tiada rela sujud dan sungkur?
Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan,
bila tiada hati tulus dan syukur?
Refrein:
Ibadah sejati, jadikanlah persembahan.
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Ibadah sejati: kasihilah sesamamu!
Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan,
jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
---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. Marilah ikut melayani orang berkeluh,
agar iman tetap kuat serta teguh.
Itulah tugas pelayanan, juga panggilan,
persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Refr, .....
---Jemaat memberikan persembahan melalui Kantong persembahan
yang diedarkan oleh Majelis Jemaat bertugas---

3. Berbahagia orang yang hidup beribadah,
yang melayani orang susah dan lemah
dan penuh kasih menolong orang yang terbeban;
itulah tanggung jawab orang beriman.
Doa Persembahan Syukur
P4
: Jemaat, marilah membawa persembahan kita dengan doa syukur
secara bergantian:
Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik
dan indah dalam kehidupan kami.
Sebahagian dari pemberianMu kami serahkan kembali kepadaMu.
Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan
kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa dan roh
serta harta yang ada pada kami.
Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan
terima kasih sebab kami sudah menerima sangat banyak dari
Tuhan.
Jemaat

Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai tanda iman,
sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan
mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu
kuatir untuk memberi, berbagidan berkorban. Berkatilah
persembahan yang kami kumpulkan ini,
ya Tuhan, untuk
Pelayanan GerejaMu di tengah-tengah bangsa dan Berkati agar
GPIB dalam memasuki usia ke 71 tahun dapat terus bersaksi
melayani.
Semua AMIN!
duduk
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KESAKSIAN PUJIAN
PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
P6 ……………
AMANAT PENGUTUSAN
PF

Jemaat Tuhan Yesus! Mari berdiri ...
Dengarkanlah amanat pengutusan!

Berdiri

Maka... Pulanglah dan beribadahlah secara nyata-nyata
melalui perbuatanmu, tutur katamu, dan karyamu di
tengah dunia.
GB 277 : 1-2 “FIRMAN TUHAN SUDAH KAUDENGAR”
(bait pertama dan bait kedua seluruh jemaat)
1=Bes 4/4

1.

Firman Tuhan sudah kau dengar.
Laksanakan dalam hidupmu.
Firman Tuhan hendaklah kau sebar
pada orang di sekelilingmu.
Reff:
Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu;
wartakan karya kasih-Nya.
Roh kudus menolongmu dan memimpin langkahmu;
majulah tetap teguh.

2.

Firman Tuhan jadi pandumu,
janganlah andalkan egomu.
sangkal diri sebagai hamba-Nya;
jadi saksi setia dan tekun.

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.”
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GB 402a “AMIN”

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