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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/. 
 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. ............ 
 
AJAKAN BERIBADAH 

P2  Jemaat yang Tuhan kasihi marilah kita berdiri menyambut Tuhan yang hadir  

melalui  Firman  dengan menyanyi bersama dari ... 

.  
 

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

GB 4 : 1, 2, 3 “BERSORAK BAGI TUHAN” 
(bait pertama dinyanyikan oleh Jemaat, bait kedua dan ketiga secara bergantian) 

Do=D 4/4 
1.  Jemaat  Bersorak bagi Tuhan, wahai umat-Nya 
      Hendaklah orang jujur puji nama-Nya. 
      Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, 
      Bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. 

 
Prosesi Firman Tuhan dibawa masuk 

 
2.  Laki-Laki    Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu; 
        nyaringkan suaramu dan bersoraklah, 
  Perempuan   sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada; 

        segala isi bumi diciptakan-Nya. 
 
3.  Presbiter    Tindakan keadilan disukai-Nya 
        dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. 
  Jemaat     Dengan kuasa Firman, langit pun dijadikan; 
       tentarapun tercipta oleh nafas-Nya. 
 
 
VOTUM 
PF  Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit  
           dan bumi. (Mzm. 124:8) 

J  1    .    |    1    .    || 
     A      -       min.     
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NAS PEMBIMBING 
PF Mazmur 34 : 19 - 20 “TUHAN itu dekat kepada orang-orang yang patah 

hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan 
orang benar banyak, tetapi TUHAN melepaskan dia dari semuanya itu;” 

 
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. 

 
PKJ 234 : 1  “JANGAN KUATIR ‘KAN HARI ESOK” 
(dinyanyikan oleh jemaat) 

do = es 3 ketuk 

Jangan kuatir ‘kan hari esok, 
bimbang dan ragu di hidupmu; 
bertekunlah dalam pengharapan, 
Allah menjamin hidupmu. 
Pandanglah burung yang tak menuai, 
oleh Bapamu dib'ri kenyang 
dan lihat bakung yang tumbuh indah. 
Dib'rikan Tuhan warna megah. 
KerajaanNya cari dahulu, 
kebenaranNya pun carilah. 
Maka semua ‘kan ditambahkan, 
‘kan ditambahkan padamu. 

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 : 

                    
 Saudara – saudara yang dikasihi Allah! 
Marilah kita merendahan diri dan berdoa mengakui dosa dan segala 
kejahatan kita kepada Allah : 

                          
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. 

 
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.  
Sayangilah kami kembali dan bawalah ke dekatMu, agar kami menerima 
rahmat kebajikanMu, ya Bapa Mahakudus.  
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Pulihkan keadaan kami, umatMu ini serta pakailah kami untuk 
memberitakan kemurahanMu yang telah Kaunyatakan di dalam karya 
Yesus Kristus, Tuhan kami.... 

 
PKJ 37 : 1, 2 “BILA KURENUNGKAN DOSAKU” 
(bait pertama dan refrein dinyanyikan oleh jemaat, bait kedua secara bergantian)                                     

do = g 4 ketuk 
1.  Jemaat  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. 
 
2.  Laki-Laki  Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, 
  Perempuan  Iri hati dan benciku kadang menjelma. Refr, ... 

 
BERITA  ANUGERAH 
PF Tuhan berfirman dalam MAZMUR 32 : 1-2 yang menyatakan : 

Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang 
dosanya ditutupi! Berbahagialah manusia, yang kesalahannya 
tidak diperhitungkan TUHAN, dan yang tidak berjiwa penipu!. 
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. 

 
PKJ 179 : 1, 2 “KASIH PALING AGUNG” 
(bait pertama dinyanyikan oleh kantoria, bait kedua dinyanyikan secara bergantian) 

do = c 4 ketuk 
1.  Kantoria   Kasih paling agung dari Tuhanku; 
       Kini kusadari di dalam hatiku. 
       Yesus Mahakasih dan Mahakudus, 
       korbankan diriNya agar ‘ku ditebus. 

       Dia menaklukkan maut dan dosaku, 
       Dia memberikan s'galanya untukku! 
 
2.  Laki-Laki  Ini ‘kan kuingat s'lama hidupku; 
       Tak ‘kan kulupakan sepanjang umurku. 
  Perempuan  ‘Kan kuberitakan sekelilingku; 
       dan ke ujung dunia sejauh kuatku. 
  Jemaat   Apapun terjadi atas diriku, 
       tak kan kulepaskan kasihMu, Tuhanku. 
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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  
          Roma 12 : 1 - 2, yang menyatakan demikian ... 

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

PKJ 14  “KUNYANYIKAN KASIH SETIA TUHAN” 
(dinyanyikan oleh seluruh Jemaat) 
do = c 4 ketuk 
  Kunyanyikan kasih setia Tuhan 
  selamanya, selamanya. 
  Kunyanyikan kasih setia Tuhan 
  selamanya, kunyanyikan s'lamanya. 
  Kututurkan tak jemu kasih setiaMu Tuhan; 
  kututurkan tak jemu kasih setiaMu 
  turun-temurun. 
 
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! 
PKJ 294 “HALELUYA, AMIN” 

 
 

 

 
 

 
 

P3  Bacaan Alkitab hari ini dari RUT 4 : 11 - 14 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   “TANTANGAN HIDUP MEMBUAHKAN BERKAT!” 
 

***Saat Teduh*** 
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J A W A B A N   U M A T 

 
 GB 86 :1, 2, 4  “AKU BERSYUKUR” 
(Baik Pertama dan Refrein dinyanyikan Jemaat, bait kedua dan keempat secara bergantian) 

1=Es 2/4 
1.  Jemaat   Aku bersyukur, Allah sumber hidupku; 
       Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. 
 
       Reff. 
       Puji dan syukur kunaikkan kepada-Nya 
       Yang Maha kudus, di sorga, terpujilah. 
       Dia sumber hidupku; 
       bagi-Nya syukur dan pujian s'lamanya. 
 
2.  Laki-Laki  Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku; 
  Perempuan  sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Refr, ..... 
 
4.  Presbiter  Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku; 

  Jemaat   susah dan senang 'ku bersandar pada-Nya. 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      Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada 
         Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. 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-orang lain mendapat 
keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan”. 

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

         Dimana kantong kedua akan digunakan untuk mendukung pencarian dana       
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              Persidangan Sinode Tahunan GPIB tahun 2020. 
     Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara.            

               Kita menyanyikan kidung pujian ... 
 
GB 81 : 1, 2, 3 “ALLAH, SUMBER KEMURAHAN” 
(Refrein dinyanyikan oleh jemaat, bait pertama oleh kantoria, bait kedua dan ketigga  dinyanyikan 
secara bergantian) 

1=C 4/4 
Jemaat   Reff: 
     Allah, Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. 
     Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan, kini dan kekal. 
 

1.  Kantoria   Bawa persembahanmu seg'ra 
       pada Tuhan Allahmu. 

       Ingat akan janji-Nya tetap, 
       Ia memberkatimu. 

 
---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. Laki-Laki  B'ri persepuluhanmu dengan 

     hati tulus dan penuh. 
Perempuan  Kasih dan setia Tuhanmu 
     dilimpahkan padamu. 

 
---Jemaat memberikan persembahan melalui pundi persembahan 

                                             yang diedarkan oleh Majelis Jemaat bertugas--- 
 
3. Presbiter  B'rilah dengan rela dan senang 

   b'ri kepada Tuhanmu. 
Jemaat   Tak 'kan kekurangan apapun, 
   kau dipelihara-Nya. 
 

Doa Persembahan Syukur  
P4 :  Ya Tuhan, kasihMu setinggi langit dan setiaMu sampai ke awan-awan.   
                 Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasihMu dan melimpahkan dengan    

berkat-Mu. Kepada-Mu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda 
setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, 
terimalah syukur kami: 

Jemaat :    Ya Kristus, Tuhan kami, Kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena      
            Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami 

melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar 
mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk 
pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. 

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

duduk 
 
KESAKSIAN PUJIAN                                                                                                                                      
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P E N G U T U S A N 
WARTA JEMAAT 
P6 …………… 

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 214 : 1, 2  “TIAP LANGKAHKU” 
(bait pertama dan kedua dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 

Do=Es 4/4 
1.  Tiap langkahku diatur oleh Tuhan 

  dan tangan kasih-Nya memimpinku. 
  Di tengah badai dunia menakutkan, 
  hatiku tetap tenang teduh. 
 
  Reff: 
  Tiap langkahku 'ku tahu yang Tuhan pimpin 
  ke tempat tinggi 'ku dihantar-Nya, 
  hingga sekali nanti aku tiba 
  di rumah Bapa sorga yang baka. 

2.  Di waktu imanku mulai goyah 

  dan bila jalanku hampir sesat, 
  kupandang Tuhanku, Penebus dosa 
  ‘ku teguh sebab Dia dekat. 
 
 
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) 


