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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. 

             Pemberita firman pada ibadah ini akan disampaikan oleh Pdt. ............ 
 
UNGKAPAN SITUASI DAN AJAKAN BERIBADAH 
P2 Jemaat terkasih, pemazmur mengatakan....... 

              “Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi! Beribadahlah kepada Tuhan        
             dengan sukacita, datanglah ke hadapanNya dengan sorak sorai! Ketahuilah,      
             bahwa Tuhanlah Allah; Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita,      
             umatNya dan kawanan domba gembalaanNya. Masuklah melalui pintu  
             gerbangNya dengan nyanyian syukur, Kedalam pelataranNya dengan puji-   
             pujian, bersyukurlah kepadaNya dan pujilah namaNya! Sebab Tuhan itu baik,  
             kasih setiaNya untuk selama-lamanya, Dan kesetiaanNya tetap turun     
             temurun”  (Mazmur 100) 

Begitu besar kasih Tuhan kepada kita semua, dan sekarang kita di sini 

berkumpul untuk berbakti kepada Tuhan.  
Marilah kita berdiri 

 Menaikkan pujian bagi kemuliaan nama TUHAN.  

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

 
GB 16 : 1, 2 “KAU YANG LAYAK” 
(bait pertama dinyanyikan oleh kantoria, bait kedua oleh seluruh jemaat) 
Do=A 3/4 
1. Jemaat   'Kau yang layak, 'Kau yang layak, 
      'Kau yang layak, Tuhan; 
      layak 'Kau t"rima puji-pujian, 
      hormat dan kuasa penuh. 
      Segala sesuatu telah 'Kau ciptakan 
      seturut dengan maksud-Mu; 
       semuanya ada kar'na karya-Mu 
      'Kau yang layak, Tuhan 

 

Prosesi Firman Tuhan dibawa masuk 
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2. Laki-Laki   Kau yang layak, 'Kau yang layak, 
       Anakdomba Allah; 
 Perempuan  layak 'Kau t'rima puji-pujian, 

       hormat dan kuasa penuh. 
 Presbiter  Engkau jadi kurban demi dunia ini 
       dan kami telah 'Kau tebus 
 Jemaat  dan kami menjadi imam dan raja 
       di kerajaan-Mu. 

 

VOTUM 
PF  Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit  
         dan bumi. (Mzm. 124:8) 
J  1    .    |    1    .    || 

     A      -       min.     
 
NAS PEMBIMBING 
PF Titus 2 : 11 - 12 “Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua 

manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan 
dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan 
beribadah didalam dunia sekarang ini” 

 
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 226 : 1, 3 “HIDUP YANG JUJUR” 
(Bait pertama dinyanyikan dan refrein oleh jemaat, bait kedua secara bergantian) 

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. 
 

Refrain: 
Ya Yesus, Kau korbankan darahMu bagiku; 
Kub'ri masadepanku dan hidup bagiMu. 

Hatiku kuserahkan menjadi yakhta-Mu. 
Kuminta kuasailah seluruh hidupku.        
 

3. Laki-Laki      Di mana-mana, setiap kerja 
              ‘kan kulakukan demi nama-Nya. 
  Perempuan      Rela menanggung sengsara pedih, 
                         ‘ku ikut Yesus, kupikul salib. Refr, ...... 

 
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  
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 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 
Allah Yang 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 28 “DENGARLAH, YA TUHAN” 
1.  Dengarlah, ya Tuhan; kami berseru. 

Dengarlah, ya Tuhan; kami berseru. 
Ya Tuhan kasihani dan ampuni, dosa kami, 
layakkan kami dihadapan-Mu. 
Sucikan hati kami dan murnikan jiwa kami. 
Ya Tuhan, kasihanilah. 

 
BERITA  ANUGERAH 
PF Tuhan berfirman dalam BILANGAN 14 : 18 yang menyatakan : 

Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setia-Nya berlimpah-
limpah, Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-

kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, 
bahkan Ia membalaskan kesalahan bapa kepada Anak-anaknya, 
kepada keturunan yang ketiga dan keempat. 
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 42 : 1, 2 “KUASA DARAH YESUS MENYUCIKAN” 
(bait pertama & bait kedua dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 
Do=A 4/4 

1.  Kuasa darah Yesus menyucikanmu 
  hingga kau jadi putih bersih. 
  Yakinkah engkau pada anugerah-Nya? 
  Sudahkah kau dibasuh bersih? 
  Refrain: 
  Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih 
  Dalam darah Anak domba yang Kudus? 
  Sudahkah 'kau dibasuh bersih? 
 
2.  Kau tetap di samping Jurus'lamatmu 
  hingga kau jadi putih bersih. 

  Berteduhkah 'kau di bawah salib-Nya? 
  Sudahkah kau dibasuh bersih? 
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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 Petrus 3 : 8 - 12, yang menyatakan demikian ... (membaca) 

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 
hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 
GB 51 : 1, 3  “KASIHILAH TUHANMU” 
(bait pertama dinyanyikan kantoria, bait ketiga dinyanyikan oleh seluruh Jemaat) 

1=D 4/4 
1. Kantoria   Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu; 
      dengan seg'nap jiwamu; dengan akal budimu. 
      Kasihilah sesamamu seperti dirimu sediri. 
      Itulah hukum yang pertama dan hukum yang kedua. 
 
3. Jemaat   Andalkan kuasa Tuhan 
      sepanjang kehidupanmu; 
      b’ritakan firman Tuhan 
      dengan karya baktimu. 
      Amalkan kasih Tuhanmu 
      kepada orang menderita; 
      agar rnereka bahagia, 
      walau hidupnya susah. 
 
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! 

GB 394 "HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU” 
Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s’lamanya, 
Haleluya! Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya, 

Pujilah Tuhanmu s"lamanya, Haleluya 
 

P3  Bacaan Alkitab hari ini dari TITUS 3 : 1 - 14 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 

Do = d MM ±112 
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur  kemuliaan: 

Ya Bapa, Put'ra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 
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K H O T B A H   “TAAT DAN SIAP UNTUK MELAKUKAN    PEKERJAAN       

                            YANG BAIK” 
 

***Saat Teduh*** 
 

J A W A B A N   U M A T 
 
 KJ 391 :1, 2, 4  “PUJI TUHAN, HALELUYA” 
(Refrein dinyanyikan dan bait pertama oleh seluruh jemaat, kedua dan keempat 

secara bergantian) 

do = d 4 ketuk 

Jemaat   Refrein: 

     Puji Tuhan, haleluya! Puji Tuhan, haleluya, 

     kini dan selamanya! Amin. 

1. Jemaat  Mengapa, orang Kristen, harapanmu lemah? 

     Tuhanmu berkuasa di atas dunia! Refr, ..... 

 
2. Laki-Laki  Segala sesuatu ditanggung Tuhanmu. 
      Mengapa lagi takut? Percayalah teguh! Refr, ..... 
 
4. Perempuan  Sampaikanlah firmanNya di mana-mana pun, 

          serta perbuatanNya teruskan bertekun! Refr, ..... 
 
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 Tesalonika 5 : 18  yang menyatakan :  
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    “Mengucap Syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang 
dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.”  

                   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.            
          Kita menyanyikan kidung pujian ... 
 
GB 89 : 1, 2, 3 “DUNIA INI UNTUK KEMULIAAN TUHAN” 

(Bait pertama, kedua dan ketiga dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 
Do=E 4/4 

1.   Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 
   Kita perbuat apa dengannya? Amin. 
   Amin, amin, amin, amin. 
   Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 
 

---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.  Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 

Kita perbuat apa dengannya? Amin. 
Amin, amin, amin, amin. 
Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 

 
---Jemaat memberikan persembahan melalui pundi persembahan 

                                             yang diedarkan oleh Majelis Jemaat bertugas--- 
 
3.  Bakti umat untuk kemuliaan Tuhan. Amin 

Kita perbuat apa dengannya? Amin. 
Amin, amin, amin, amin. 
Bakti umat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 

 
Doa Persembahan Syukur  
P4  :  Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup     

               kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua,      
              dan  karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk      
              kemuliaan-Mu: 
 
Jemaat : Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala     

                 kuasa dari kekayaan: hikmat dan kekuatan; hormat      

                 kemuliaan puji-pujian. 

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 …………… 
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AMANAT PENGUTUSAN                  

                                                                                         Berdiri 
 
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. 

 
GB 269 : 1, 2, 3  “OH, BETAPA SENANG” 
(Refrein & bait pertama dinyanyikan oleh seluruh jemaat, bait kedua dan ketiga secara 

bergantian) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
2. Kantoria   Di setiap pergumulan yang berat, 
       jangan kuatir, Tuhan ada beserta. 
    Presbiter       Tangan-Nya tetap teracung dan menolong, 
      memberi keselamatan yang besar. 
 
3. Laki-Laki       Di setiap peperangan dunia, 
      agar perlengkapi diri s"lamanya 
    Perempuan   dengan perlengkapan dan senjata Allah" 
      pasti panah musuh patah dan lenyap. 
 
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) 


