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P E R S I A P A N 
- Doa pribadi warga jemaat 
- Prokantor mengajarkan jemaat menyanyikan lagu-lagu baru 
- Seluruh pelayan berdoa di konsistori  
 

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. 
 
Dalam Ibadah Hari Minggu pukul 09.00 ini, akan juga 
dilaksanakan sakramen Baptisan Kudus dan peresmian Pastori 
Lewi. 
 

           Pemberita firman pada ibadah ini akan disampaikan oleh Pdt. 
............ 

 

UNGKAPAN SITUASI 
Panitia  Jemaat terkasih, pemazmur mengatakan....... 

“Tuhan itu Pengasih dan penyayang Panjang sabar dan 
besar kasih setia-Nya. Tuhan itu baik kepada semua 
orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang 
dijadikan-Nya” (Mazmur 145 : 8 - 9) 
Begitu besar kasih Tuhan kepada kita semua, sehingga 
kita bisa bersama-sama menyelesaikan tugas dan 
tanggung jawab kita sebagai persekutuan. 
 
Pembangunan Rumah yang akan digunakan sebagai 
rumah tinggal Pendeta, atau kita sebut rumah pastori, 
sudah dapat diselesaikan. 
 
Hari ini, sebagai ungkapan syukur kita berkumpul 
ditempat ini, menaikkan pujian dan penyembahan karena 
kasih setia Tuhan yang sudah menyertai kita, jemaatNya, 
yang bahu membahu, bersama-sama mendukung agar 
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pembangunan rumah pastori tersebut dapat 
terselesaikan dan dapat digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan hamba Tuhan yang ditempatkan untuk 
melayani JemaatNya 
Marilah kita naikkan pujian syukur... 
  

KJ 256 : 1, 2  “KITA SATU DIDALAM TUHAN” 
1. Kita satu di dalam Tuhan, 

satu G'reja yang esa. 
Marilah bertolong-tolongan, 
kau dan aku, s"muanya. 
Marilah bertolong-tolongan, 
kau dan aku, s"muanya. 

 
2. Hujan, air dan matahari 

Tuhan b"rikan s"muanya, 
bulan, bintang memuji-muji 
memenuhi semesta. 
Bulan, bintang memuji-muji 
memenuhi semesta. 

 
AJAKAN BERIBADAH 
P2 Marilah menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap 

Tuhan, memasuki hadiratNya yang kudus dengan ungkapan 
syukur dan pujian dengan berdiri kita Naikkan pujian bagi 
kemuliaan nama TUHAN.  

 

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

GB 262 : 1, 2, 3 “BAGAI RUSA RINDUKAN AIR” 
(bait pertama & refrein dinyanyikan oleh kantoria, bait kedua oleh seluruh jemaat & 
tiga secara bergantian) 
do = d 4/4 & 2/4 
              

     1.  Kantoria  Bagai rusa rindukan air, jiwaku merindukan-Mu. 

         Engkau, Tuhan, hasrat jiwaku, "kusembah selamanya. 
 

    

 Kantoria Reff: 
       Hanya ‘Kau kekuatanku, perisai dan kes’lamatanku. 

       Engkau, Tuhan, hasrat jiwaku ‘kusembah selamanya. 
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2. Jemaat    ‘Kau sahabat dan ‘Kau saudara, 

      bahkan ‘Kau, Raja bagiku, 
      ‘ku kasihi Engkau, Tuhanku. 

       lebih dari siapapun. Refr, ..... 

 

Prosesi Firman Tuhan dibawa masuk 
 
3.  Presbiter   ‘Ku rindukan Engkau 

       bagiku melebihi apapun. 

Jemaat    Sukacitaku ‘Kau penuhi, 
       ‘Kau puaskan jiwaku. Refr, ..... 

 
VOTUM 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan 

langit dan bumi. 
 
J  KJ 478A “AMIN, AMIN, AMIN” 

 
NAS PEMBIMBING 
PF Yakobus 2 : 17 “Demikian juga halnya dengan iman: Jika iman 

itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakekatnya 
adalah mati.” 

 
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 256 : 1, 2 “DALAM LAUTAN YANG KELAM” 
(Bait pertama dinyanyikan oleh kantoria, refrein oleh jemaat, bait kedua secara seluruh 
jemaat) 

1=A 6/8 

 
1. Kantoria  Dalam lautan yang kelam, terancam jiwaku, 

      dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. 
      Tapi Tahun berkenan dengar seruanku, 

      lalu 'ku dis'lamatkan Mukhalisku. 
 

Jemaat   Reff: 

       Kasih kudus! Kasih kudus! 
       yang t'ah mengangkatku: Kasih kudus! 

       Kasih kudus! Kasih kudus! 

       Yang t'lah mengangkatku: Kasih kudus! 
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2. Jemaat  Kasih-Nya kudus, besar, patut kubalaslah 

      karna itu 'ku gemar agungkan nama-Nya. 
      Kuserahkan hidupku bulat kepada-Nya, 

      melayani Tuhanku selamanya! 
Duduk 

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

P2 :  Jemaat Tuhan! 
         Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati     
         marilah mengaku akan   dosa-  dosa kita : 

                   
    Ya Allah Mahakudus.... 

Pada hari yang Kausucikan ini kami berhimpun bersama, 
seraya mengakui dosa dan kejahatan, yang kami lakukan 
bertentangan dengan kehendakMu.  
Kami meragukan pemeliharaanMu dan menggantungkan 
harapan pada kekuatan sendiri.  
Akhirnya kami gagal, putus asa dan tidak menemukan 
jalan keluar atas masalah keluarga dan pekerjaan. 
Ya Tuhan, dengarlah pengakuan kami... 

 
GB 27 : 1 “YA TUHAN, KAMI MENGAKU”      
(dinyanyikan oleh seluruh jemaat dan dinyanyikan setengah suara) 
Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, 
di kata dan tindakan: ampunilah dosa kami! 
 
Kami saling mencurigai, saling memfitnah, saling 
menyakiti hati sesama di dalam rumahtangga maupun 
Gereja.  
Hal itu menghambat kemajuan pekerjaanMu, pelayanan 
dan kesaksian  menjadi terbengkalai, ya TUHAN, 
ampunilah kami.  
 
GB 27 : 2 “YA TUHAN, KAMI MENGAKU” 
(dinyanyikan oleh seluruh jemaat dan dinyanyikan setengah suara) 

 Betapa lama umat-Mu tak sadar bahwa Kau hadir 
dengan-Mu tak bersekutu: ampunilah dosa kami! 
 
Sayangilah kami kembali dan bawalah ke dekatMu, agar 
kami menerima rahmat kebajikanMu, ya Bapa 
Mahakudus.  
Pulihkan keadaan kami, umatMu ini serta pakailah kami 
untuk memberitakan kemurahanMu yang telah 
Kaunyatakan di dalam karya Yesus Kristus, Tuhan kami. 
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GB 27 : 3 “YA TUHAN, KAMI MENGAKU” 
(dinyanyikan oleh seluruh jemaat dan dinyanyikan setengah suara) 

Betapa lama, ya Tuhan, tak sungguh kami kasihi 

  sesama kami di dunia: ampunilah dosa kami! 

BERITA  ANUGERAH 
PF Tuhan berfirman dalam EFESUS 1 : 3 & 7 yang menyatakan : 

“Dari Paulus, rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, 
kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang 
percaya dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia dan 
oleh darahNya kita beroleh penebusan , yaitu 
pengempunan dosa, menurut kekayaan kasih 
karuniaNya. 
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 254 : 1, 4 “APAKAH ‘KAU MAU JADI PEMENANG” 
(bait pertama & bait keempat dinyanyikan seluruh jemaat) 

Do=C 6/8 
 

1.  Apakah 'kau mau jadi pemenang, 
  menaklukkan dunia dan cobaannya. 

  Jangan kau lepaskan Yesus, Tuhanmu, 
  Dialah Penolong dan Penjagamu. 

 

    Refrain: 
  Jangan kau lepaskan Yesus, Tuhanmu, 
  walau jalanmu berat, percayalah. 
  Suka atau duka, musuh dan teman, 

  jangan memisahkan kau dan Tuhan-mu. 

 
4.  Maukah kau setia pada Tuhanmu, 

  satu dengan Dia dalam doamu. 
  Jangan kau lepaskan Yesus, Tuhanmu, 

  Dialah Penolong dan Penjagamu. 
 

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...   
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 Dengarkanlah perintah hidup baru, sebagaimana yang 
dibacakan dari Filipi 4 : 4 - 7, yang menyatakan demikian ... 
(membaca) 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 

GB 251 : 1, 2  “MARI JALAN T’RANG TUHAN” 
(bait bahasa tradisonal zulu dinyanyikan kantoria, pertama dinyanyikan oleh Jemaat, 
bait kedua secara bergantian) 
do = d  2 ketuk 
1. Kantoria  Siyaham eku khanyen’ kwen khos, 

     Siyaham eku khanyen’ kwen khos, 
     Siyaham eku khanyen’ kwen khos, 
     Siyaham eku khanyen’ kwen khos, 
     Siyahamba, Siyaham eku khanyen’ kwen khos, 
     Siyahamba, Siyaham eku khanyen’ kwen khos, 

 
1.  Jemaat   Mari jalan dalam t'rang Tuhan, 

      mari jalan dalam t'rang Tuhan. 
     mari jalan dalam t'rang Tuhan. 

     mari jalan dalam t'rang Tuhan. 

      Mari jalan, oh, mari jalan dalam t'rang Tuhan. 
     Mari jalan, oh, mari jalan dalam t'rang Tuhan. 

 
2. Laki-Laki   Hai pancarkan sinar t'rang Tuhan, 

    Perempuan hai pancarkan sinar t'rang Tuhan. 

    Presbiter Hai pancarkan sinar t'rang Tuhan, 
  Jemaat  hai pancarkan sinar t'rang Tuhan. 

      Hai pancarkan, oh, hai pancarkan sinar t'rang Tuhan 
      Hai pancarkan, oh, hai pancarkan sinar t'rang Tuhan 

 
KESAKSIAN PUJIAN  

 
                                                                                                                                            

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

 

DOA EPIKLESE  

PF.  …………………………. 

PEMBACAAN  ALKITAB 
PF Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya! 
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PKJ 294  "HALELUYA, AMIN”  

 
 

P3  Bacaan Alkitab hari ini dari Kolose 3 : 23 - 24 yang menyatakan…  
         Demikianlah pembacaan Alkitab. 

 
PF     Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di      
         dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 

GB 392b  “KEPADAMU PUJI-PUJIAN” 
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan: 
Ya Bapa, Put'ra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. 
 
 
K H O T B A H      
 

***Saat Teduh*** 
 

J A W A B A N   U M A T 
 
 

 KJ 443 :1, 2 “KAU SUKACITA” 
(bait pertama dinyanyikan oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian) 

6 ketuk (2 x 3) 

1. Jemaat  Kau sukacita dalam derita, 

       Yesus Kristus mulia. 

       Sudah Kaubawa kurnia sorga, 

       Jurus"lamat dunia. 

       Kau melepaskan kami yang malang; 

       padaMu saja kami percaya, 

       tidak "kan jatuh. Haleluya! 

       Dalam kasihMu kami berlindung. 

       Tiada kuasa yang memisahkan 
       dari padaMu. Haleluya! 
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2.   Laki-Laki    Bila Kau hadir, kami tak kuatir 

          kuasa Iblis, kuasa maut. 

   Perempuan  Kau mengalahkan tiap ancaman; 

          Kau enyahkan kemelut. 

   Presbiter   NamaMu, Tuhan, kami agungkan. 

          Di hadapanMu kami umatMu 

   Jemaat     bersukaria. Haleluya! 

          Kar"na percaya kami pun jaya; 

          puji-pujian kami nyanyikan: 

          Tuhan setia! Haleluya! 

 

Sakramen Baptisan Kudus (Khusus jam 09.00 WIB) 

 

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 2 KORINTUS 8 : 12-13 yang 
menyatakan : 

 ”Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu 
akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa 
yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada 
padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-
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orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada 
keseimbangan. Tuhan memberkati Saudara dan persembahan 
Saudara.            

         Kita menyanyikan kidung pujian ... 
 
GB 77 : 1, 2 “PERSEPULUHANMU” 
(Bait pertama & kedua dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 
1=E 4/4 
 

1.  Persepuluhanmu hendaklah kau beri 

  Kepada Allah, Sumber berkat. 
  Persepuluhanmu yang akan kau beri 

  Itulah persembahan kudus. 
  Marilah memberi persepuluhanmu, 

  Dari hasil jerih payahmu, 

  Apa yang kau beri kepada Tuhanmu. 
  Dialah Sumbernya. 

 
  Refrain: 

  Persepuluhan bagi Allahmu, 
  Beri dengan tulus hatimu. 

  Janganlah kau kuatir akan hari esokmu. 

  Ia menjagamu. 
  Persepuluhan dari tanganmu 

  asalnya juga dari Tuhanmu 
  Dan Ia sanggup melipatgandakan yang kau b'ri 

  itulah janji-Nya. 
 

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

tersedia dan  memberikan persembahan melalui Kantong persembahan 
yang diedarkan oleh Majelis Jemaat bertugas--- 

 
 

 
2.  Persepuluhanmu yang sudah kau beri 

    memuliakan Sang Pemberi. 
    Persepuluhanmu yang sudah kau beri 

    menjamin hidup sesamamu. 
    Persepuluhanmu yang sudah kau beri 

    menjadi akta di hidupmu; 

    percayalah teguh Tuhan Sang Pemberi 
    menjamin hidupmu. Refr, ..... 
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Doa Persembahan Syukur  
P4  :  Jemaat, marilah membawa persembahan kita dengan doa   

             syukur secara bergantian:  
          Segala Ungkapan Syukur hanya kepadaMu Bapa di Sorga, Oleh 

Karena Kasih Karunia dan Berkat yang selalu kami terima dan 
nikmati hingga saat ini, kami percaya semua berkat yang kami 
peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam Kehidupan kami. 
Untuk itu Bapa di Sorga, Sebagai Bukti Ungkapan Syukur kami 
kepadaMu, saat ini kami memberikan Persembahan berupa 
mata uang yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing 
masing, kuduskan dan terimalah Persembahan kami ini, agar 
persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. 

Umat : Ajarkanlah kami terus mengucap syukur dalam segala hal,    
           terutama agar mempersembahkan Tubuh kami yang hidup   ini 

kepadaMu. 
P4   : Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa...  
Semua : AMIN. 

 
duduk 

KESAKSIAN PUJIAN 

                                                                                                                                           
P E N G U T U S A N 

 
WARTA JEMAAT 

P6 …………… 

 
PERESMIAN PASTORI LEWI  

 Kata Sambutan Panitia & Majelis Jemaat 

 Penandatangan Prasasti oleh Panitia & Perwakilan Majelis Jemaat 

 Penyerahan secara simbolis kunci rumah pastori 

 

AMANAT PENGUTUSAN                  

     

PF  Jemaat mari berdiri, pulanglah dengan damai sejahtera. Hiduplah 
dengan kebenaran Firman Allah, agar dapat berpartisipasi aktif 
dalam membangun persekutuan, pelayanan, kesaksian di tengah 
keluarga gereja dan masyarakat 

 
KJ 318 : 1, 2  “BERBAHAGIA TIAP RUMAH TANGGA” 
(bait pertama dan bait kedua seluruh jemaat) 

do = c 2 ketuk 
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1.    Berbahagia tiap rumah tangga, 

    di mana Kaulah Tamu yang tetap: 
    dan merasakan tiap sukacita 

    tanpa Tuhannya tiadalah lengkap; 

    di mana hati girang menyambutMu 
    dan memandangMu dengan berseri; 

    tiap anggota menanti sabdaMu 
    dan taat akan Firman yang Kaub"ri. 

 

2.   Berbahagia rumah yang sepakat 
    hidup sehati dalam kasihMu, 

   serta tekun mencari hingga dapat 
   damai kekal di dalam sinarMu; 

   di mana suka-duka "kan dibagi; 
   ikatan kasih semakin teguh; 

   di luar Tuhan tidak ada lagi 

   yang dapat memberi berkat penuh. 
 

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) 

 

 

 


