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PERSIAPAN 

 Doa Pribadi Warga Jemaat 

 Penjelasan Tata Ibadah dan Latihan Lagu 

 Para Pelayan Berdoa Di Konsistori 

 

PUJIAN AWAL IBADAH 

BERKAT KEMURAHAN 
Dipopulerkan Oleh: NDC Worship 

Bait 1 – Refrain – Bait 1 – Refrain -  Refrain – Refrain - End  

Bait 1 
Kau hiasi kehidupanku 
Dengan kemurahanMu 
Kau rancangkan masa depanku 
Penuh dengan harapan 
 
Refrain 
Aku ada saat ini 
Semuanya karna kasihMu 
Aku hidup hari ini 
Semua berkat kemurahanMu 
Trimakasih Yesus 
Engkau sangat baik 
Teramat baik bagiku 
 

WAKTU TUHAN 
Dipopulerkan oleh : NDC Worship 

Bait 1 – Refrain – Bait 1 – Refrain -  Refrain – Refrain - End  

Bait 1 
Bila Kau ijinkan sesuatu terjadi 
Ku percaya semua untuk kebaikanku 
Bila nanti telah tiba waktuMu 
Ku percaya kuasaMu 
Memulihkan hidupku 
  
Refrain 
Waktu Tuhan pasti yang terbaik 
Walau kadang tak mudah di mengerti 
Lewati cobaan, ku tetap percaya 
Waktu Tuhan pasti yang terbaik 

duduk 

---- Saat Teduh ---- 
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UCAPAN SELAMAT DATANG 

P2  Selamat pagi/sore jemaat yang terkasih. 

Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat  

beribadah di Minggu XXIV Sesudah Pentakosta dan sekaligus didalam Ibadah 

Minggu ini sebagai Ibadah Syukur ke-69 Pelayanan kategorial Gerakan Pemuda 

GPIB. Pemberita Firman pada ibadah saat ini adalah Pdt. Eric Hetaria 

Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. 

 

AJAKAN BERIBADAH 

P2 Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menyatakan kesediaan kita menyambut 

kehadiran TUHAN,  marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di 

tengah persekutuan kita. 

 

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

NYANYIAN JEMAAT   PKJ 13. 1, 3 – Kita Masuk RumahNya 

* Bait 1 oleh Semua, Bait 3 Secara Bergantian 

 

 

Bait 1 – Semua : 

Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepadaNya. 

Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepadaNya. 

Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepada Kristus, 

menyembah Kristus Tuhan. 

 

---Prosesi Alkitab Simbol Firman Allah untuk Diberitakan oleh Pelayan Firman--- 

 

Bait 3 – Bergantian 

Pemuda 

Muliakan namaNya dan angkat tanganmu kepadaNya. 

Jemaat 

Muliakan namaNya dan angkat tanganmu kepadaNya. 

Pemuda 

Muliakan namaNya dan angkat tanganmu kepada Kristus, 

Semua 

menyembah Kristus Tuhan. 
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VOTUM 

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

J KJ 476b 

  
 

NAS PEMBIMBING: Mazmur 90 : 12 

PF Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati 

yang bijaksana. 

. 

 

SALAM  

 GB 391. Tuhan Menyertai Kamu 

*dinyanyikan secara berbalasan 

 
 

NYANYIAN JEMAAT  PKJ 4. 1, 2 – Angkatlah Hatimu Pada Tuhan 

*Bait 1 oleh Pemuda, Bait 2 oleh Jemaat, Refrain oleh Semua  

Bait 1 – Pemuda: 

Angkatlah hatimu pada Tuhan 

bunyikan kecapi dan menari. 

Jangan lupa bawa persembahan. 

Mari kawan, Ajak teman 

bersama menyembah 

 

Refrain – Semua 

Sorak-sorak, sorak Haleluya! 

Mari, mari, mari, nyanyilah 

Pujilah Tuhan yang Mahakudus. 

Mari kawan, ajak teman 

bernyanyilah terus. 
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Bait 2 – Jemaat: 

Janganlah mengaku anak Tuhan 

Jika engkau mengeraskan hati 

Jadilah pelaku firman Tuhan 

Mari kawan, ajak teman 

bersama menyembah.         Duduk 

 

PENGAKUAN DOSA 

*P2 menunggu seluruh jemaat tenang dan siap mengaku dosa 

P2 Allah telah mengaruniakan keselamatan dan merancang damai sejahtera bagi kita 

semua, akan tetapi kita cenderung tidak menghayatinya disaat menghadapi 

ancaman, rintangan  dan tantangan yang menghadang kita. Dengan rasa sesal dan 

malu dan dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di 

hadapan-Nya secara bergantian : 

... hening ... 

Pemuda: 

Kami, generasi muda; penerus gereja dan bangsa  mengaku hanya berdiam diri dan 

menyia-nyiakan kasih karunia yang telah Engkau beri, kami sibuk mengejar 

keinginan pribadi dan mengabaikan panggilan kami sebagai pelayan-Mu yang setia, 

tekun dan giat dalam memberitakan Injil. 

Di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia; kami tidak bangkit memberi daya  

mewujudkan kerukunan dan kesatuan bangsa yang adil, makmur,   damai dalam 

takut akan Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami… 

  

... hening ... 

Orang Tua: 

Kami mengaku sebagai orangtua yang bertanggung-jawab atas pembentukan 

karakter dan pengembangan potensi kaum muda sering lalai dalam mendidik, 

mendorong anak-anak kami untuk giat dan setia bersekutu, melayani dan bersaksi 

agar mereka menjadi generasi penerus gereja dan bangsa. Kami cenderung kurang 

peduli pada terbentuknya karakter yang benar. Kami tidak mempersiapkan masa 

depan mereka dengan baik agar menjadi pemuda yang memiliki nilai, karekter dan 

spiritualitas takut akan Tuhan dan membangun sesama. Ya Tuhan, ampunilah 

kami… 

  ... hening ... 

P2 Ajarilah kami untuk memahami kasih karunia-Mu, ya Allah agar kami dapat 

melayani sesuai dengan kehendak-Mu. dan melalui kehidupan kami, nama-Mu 
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dimuliakan sehingga banyak orang memperoleh berkat. Dalam pengasihan-Mu, 

kami memohon: 

 

NYANYIAN JEMAAT: PKJ 37. 1, 2,  - Bila Kurenung Dosaku 

*Refrain oleh Semua, Bait 1 oleh Kantoria, Bait 2 oleh Pemuda,  

 

Bait 1 – Kantoria: 

Bila kurenung dosaku padaMu, Tuhan, 

Yang berulang kulakukan dihadapanMu, 

 

Refrain - Semua 

Kasih sayangMu perlindunganku. 

Di bawah naungan sayapMu damai hatiku. 

Kasih sayangMu pengharapanku. 

Usapan kasih setiaMu s'lalu kurindu 

 

Bait 2 – Pemuda: 

Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, 

Iri hati dan benciku kadang menjelma.Ref.. 

 

BERITA ANUGERAH 

PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita 

anugerah pengampunan menurut  

Ibrani 10 : 22-25 yang menyatakan: …. 

Berdasarkan Firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus,  

kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku 

dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 

Jemaat Syukur Kepada Tuhan Amin. 

NYANYIAN JEMAAT   GB 383. -  Gloria, Gloria, Gloria. 

Semua 
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PERINTAH HIDUP BARU 
PF Bagi kita yang telah menerima pengampunan dari Tuhan,  

mari berdiri, dan mendengar perintah-Nya dalam 1 Petrus 1 : 14 – 16 yang 

menyatakan: . . . . . . 

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan 

kesaksian kita di dunia. 

 

NYANYIAN KEMULIAAN: PKJ 200. ‘Ku DiubahNya 

*Dinyanyikan dua kali, Indonesia dinyanyikan secara bergantian, English dinyanyikan semua 

Bahasa Indonesia - berbalasan: 

Orang Tua : 

'Ku diubahNya saat 'ku berserah, berserah kepada Yesus. 

Pemuda : 

"Ku diubahNya hingga jadi baru dan menjadi milikNya. 

Semua : 

Kegemaran lama t'lah lenyap dan yang baru lebih berkenan. 

"Ku diubahNya saat "ku berserah dan menjadi milikNya! 

 

English - semua: 

Things are different now, Something happened to me When I gave my heart to Jesus, 

Things are different now; I was changed, it must be, When I gave my heart to Him. 

Things I loved before have passed away, Things I love far more have come to stay. 

Things are different now; Something happened that day When I gave my heart to Him. 

duduk  

------- Pengisi Pujian ------- 

 

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

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF : . . . . . . . . . 

 

PEMBACAAN ALKITAB 

PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya! 

J  KMM 41 – Halelu, Halelu 

  *Dinyanyikan secara berbalasan  

LAKI – LAKI : Halelu, halelu, halelu, haleluya 

PEREMPUAN : puji Tuhan! 

LAKI – LAKI : Halelu, halelu, halelu, haleluya 

PEREMPUAN : puji Tuhan! 

PEREMPUAN : Puji Tuhan 
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LAKI – LAKI : Haleluya! 

PEREMPUAN : Puji Tuhan 

LAKI – LAKI : Haleluya! 

PEREMPUAN : Puji Tuhan 

LAKI – LAKI : Haleluya! 

SEMUA  : Puji Tuhan 

P3 Di Hari Minggu XXIV Sesudah Pentakosta, mari kita membaca Alkitab pada: 

Pengkhotbah 3 : 1 – 13  yang menyatakan ....... (dibacakan oleh seorang AGP)

 .........  Demikian pembacaan Alkitab. 

 

PF Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaan-Nya 

di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

J  KJ 474 – KEPADAMU PUJI-PUJIAN 

  KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala Kemuliaan, 

ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi! 

duduk 

KHOTBAH : Segala Sesuatu ada Waktunya 

 

----- Saat Teduh, Untuk Menghayati Firman Tuhan Yang Baru Didengar ----- 

 

J A W A B A N   J E M A A T 

NYANYIAN JEMAAT PKJ 274. 1, 2 – Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu 

*Bait 1 oleh Semua, Refrain oleh Semua, Bait 2 oleh Pemuda 

Bait 1 – Semua : 

Pakailah waktu anug'rah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang 

kekal dihidupmu? Hanyalah kasih tak akan lekang. 

 

Refrain – Semua : 

Tiada yang baka didalam dunia, s'gala yang indah pun akan lenyap. Namun kasihmu demi 

Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. 

 

Bait 2 – Pemuda : 

Jangan menyia-yiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu t'rus 

bercahaya, muliakanlah Tuhan dihidupmu. Ref.. 
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PENGAKUAN IMAN  

PF Umat Tuhan mari berdiri. Dalam persekutuan dengan Gereja di segala tempat 

bersama kita ucapkan Pengakuan Iman Rasuli sebagai ikrar iman kita. Dengan 

mulut, dengan hati dan sikap sempurna masing-masing berkata: “Aku pecaya ……” 

duduk 

DOA SYAFAAT  

PF .....  (diakhiri dengan doa Bapa Kami dan doksologi) 

 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P4 Dengan sukacita, marilah kita memberikan ungkapan syukur hati sambil mengingat 

nats persembahan yang terambil dari Amsal 3 : 9 - 10 yang berbunyi demikian:  

“ Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala 

penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai 

melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah 

anggurnya.” 

Diberitahukan kepada Jemaat sekalian, mulai Ibadah Hari Minggu saat ini akan  
diedarkan dua kantong persembahan.  

  Dimana kantong kedua akan digunakan untuk mendukung pencarian dana       
            Persidangan Sinode Tahunan GPIB tahun 2020. 

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara..  

 
NYANYIAN JEMAAT   PKJ 216. 1, 2, 3 – Berlimpah Sukacita Di Hatiku 

*Bait 1 oleh Semua, Refrain oleh Semua, Bait 2 oleh Pemuda, Bait 4 oleh Semua 

Bait 1 – Semua: 

Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di 

hatiku! 

Refrain – Semua: 

Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih 

Tuhan diam di dalamku. 

 

--- Jemaat memberikan persembahan khusus pada kotak yang telah tersedia --- 

(Persembahan Persepuluhan, Persembahan Sukur, dll)  

 

Bait 2 – Pemuda: 

Damai sejaht'ra melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejaht'ra melampaui 

akal di hatiku tetap di hatiku! Ref.. 

 

--- Jemaat memberikan persembahan melalui kantong persembahan yang diedarkan 

oleh Majelis Jemaat yang Bertugas --- 
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Bait 3 – Semua: 

Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap 

di hatiku! Ref.. 

 

DOA PERSEMBAHAN 

P4 Marilah berdiri untuk menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa kepada Allah 

secara bergantian: 

Ya Allah, Sumber kehidupan dan berkat, kepada-Mu kami membawa ungkapan 

syukur ini. Terimalah ya Allah sebagai tanda bahwa kami pun ingin memberi diri 

sebagaimana Kristus telah berkorban untuk kami. 

 

Pemuda: 

Kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu bagi Gerakan Pemuda hingga 

kini mencapai usia ke-69 tahun. Ajarlah kami untuk menjadikan hidup ini sebuah 

kesaksian tentang Engkau, ya Allah. 

 

Jemaat: 

 Pakailah hidup kami menjadi alat-Mu untuk memberitakan kabar keselamatan bagi 

siapa pun yang belum percaya. Amin.  

Duduk 

 

P E N G U T U S A N 

WARTA JEMAAT   

P6 ... 

 

AMANAT PENGUTUSAN                  berdiri 

PF  Ada Firman Tuhan yang menyatakan: 

 Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. 

Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam 

tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam 

kesucianmu.(1 Timotius 4:12) 

 Sambil mengingat ayat tersebut, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan kedalam 

kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah saudara 

dengar. 
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NYANYIAN JEMAAT   KJ 432 – Jika Padaku Ditanyakan 

*Bait 1 oleh Semua, Bait 2 Secara bergantian. 

Bait 1 – Semua: 

Jika padaku ditanyakan apa akan kub'ritakan 

pada dunia yang penuh penderitaan, 

'kan kusampaikan kabar baik 

pada orang-orang miskin, 

pembebasan bagi orang yang ditawan; 

yang buta dapat penglihatan, 

yang tertindas dibebaskan; 

sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. 

K'rajaan Allah penuh kurnia itu berita bagi isi dunia. 

 
Bait 2 – Pemuda: 

Jika padaku ditanyakan apa akan kusampaikan 

pada dunia yang penuh dengan cobaan, 

Orang Tua 

aku bersaksi dengan kata, 

tapi juga dengan karya 

menyampaikan kasih Allah yang sejati. 

Semua 

T'lah tersedia bagi kita pengampunan dan anug'rah, 

kes'lamatan dalam Kristus, PuteraNya. 

K'rajaan Allah penuh kurnia itu berita bagi isi dunia.  

 

BERKAT 

PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya: 

TUHAN  memberkati engkau dan melindungi engkau; 

TUHAN  menyinari engkau dengan wajahNya dan  

memberi engkau kasih  karunia;  

TUHAN menghadapkan wajahNya kepadamu dan 

memberi engkau damai sejahtera. 

 

J  GB 401 – AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA 

  Amin, amin, ya, benar adanya, amin. 

Amin, amin, ya, benar adanya, amin. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

---- Jemaat Salam Persekutuan ---- 
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