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PERSIAPAN : 
• Latihan lagu-lagu 

• Doa Konsistori 
 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

PL Presbiter Bertugas Mengucapkan Selamat hari minggu dan selamat 
beribadah dalam Ibadah Minggu II Sesudah Pentakosta. Kiranya 

ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan 
kita diberkati olehNya. Pemberitaan Firman pada saat ini 

disampaikan oleh:………… 
 

UNGKAPAN SITUASI 
PL 

 

Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB. Melewati 

jalan-jalan berlumpur, berbatu dan sulit untuk dilalui. menyeberangi 
sungai-sungai yang tenang, panjang namun kadang mencekam. 

Menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk 

dijangkau. Menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. 
Tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai, 

tampaknya semua serba terbatas.  
 

Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umatNya dan 
tetap memegang perjanjianNya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan 

umat-Nya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan 
tetap memengang janjiNya dan menghadirkan damai sejahteraNya 

bagi umat yang dikasihiNya. Damai Sejahtera yang membuat 
membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian 

dapat tetap dapat bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah 
mengucap syukur pada Allah atas janji setiaNya pada umat yang 

berharap hanya kepadaNya.  

 
 

NYANYIAN UMAT   GB 242 : 1   “OH, KASIH ALLAH YANG BESAR” 
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MENGHADAP TUHAN 
 

AJAKAN BERIBADAH 

PL Umat Tuhan, mari kita berdiri, untuk menghadap Tuhan yang hadir di 
tengah persekutuan ini.  

 

 

NYANYIAN UMAT   GB 24 : 1   “MARI MENGHADAP ALLAH” 
 
 

 
 
 
 

 

VOTUM 

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

J 1 .   /  1  .    // 

 A   -   min 
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NAS PEMBIMBING 
PF “Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah 

kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat 
Tuhan.”(Ibrani 12:14) 
 

SALAM 

PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa  dan Kristus Yesus, 

Juruselamat kita, menyertai kamu. 
 

J 
 

Dan menyertaimu juga 
 

NYANYIAN UMAT   GB 68 : 1   “HARUSLAH YESUS SEPENUHNYA” 
 

 
 

(duduk) 
 

 

DOA HARI INI: 

Ya Allah Mahakasih, Di hari yang kudus ini, kami memuliakan Engkau, oleh karena 
Engkau mempertahankan hidup kami. Saat ini kami beribadah kepada-Mu, 
kami menyembah Engkau, kami meninggikan nama-Mu. Kami mohon urapi 
kami dengan Roh-Mu agar semua pujian dan doa yang naik kepada-Mu 
sungguh-sungguh keluar dari hati yang tulus. Kami mengaku Engkaulah 
Allah Pencipta langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. 
Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya turun ke atas kami. 

   Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang 
tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran 
dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, 

serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-
Mu, ya Bapa dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami 
bersyukur  atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup 
kami sampai hari ini. 

 Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan Firman 
dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup, 
sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-
Mu. 

 Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin  
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NYANYIAN UMAT   GB 44 : 1    “MENGALIR DALAM HATIKU” 

 

 

 

PEMBERITAAN FIRMAN   
 

DOA EPIKLESE 

PF . . . 
 

PEMBACAAN ALKITAB 
PF Marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. 

Terpujilah Kristus,  HALELUYA! 
 

J 
 

Jemaat Menyanyi Gita Bakti 393 “Haleluya” 

Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah. 

Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah!  
 

PL Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Kejadian 31:43-50, yang 

menyatakan . . . 
 

PF Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara 
kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 
 

J Jemaat Menyanyi   Gita Bakti 392a  “KepadaMu Puji-Pujian” 
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 

 
 

(duduk) 
 

KHOTBAH 
 

…. saat teduh …. 
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JAWABAN UMAT 
 

NYANYIAN UMAT GB 117 : 1, 13 “AJAR KAMI MELAKUKAN FIRMANMU” 

 
 
 

 

Semua Utus kami, Jurus’lamat, jadi saksi-Mu, 

 Memb’ritakan kes’lamatan bagi dunia 

 
 

PENGAKUAN IMAN 
PF Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari 

berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli.  
Dengan hati dan mulut masing-masing berkata: …… 

 

(duduk) 
 

DOA SYAFAAT 

PF ........... 
YaTuhan, dalam Pengasihan-Mu, kami mohon : 

 

J 
 

Dengarkanlah doa kami. 
 

PF Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami 

berdoa: Bapa kami yang di sorga (diakhiri dengan doxology 389b) 
 

 Kar’na Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa  
dan kemuliaan, sampai s’lama-lamanya. Amin. 

 

PENGUCAPAN SYUKUR 

PL Marilah kita mengucap syukur kepada TUHAN dengan memberi 
persembahan kepadaNya. Dengarlah Nats Alkitab dari Kitab                

Roma 12:1 yang menyatakan: “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.“  Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
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NYANYIAN UMAT    KJ 365b : 1   “TUHAN AMBIL HIDUPKU” 
 

Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu; 
Pun waktuku pakailah memuji-Mu s’lamanya, memuji-Mu s’lamanya. 
 
 

 

DOA PERSEMBAHAN 
P4 Mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa 

secara Bersama-sama:  

Allah yang penuh kasih oleh anugerah-Mu kami telah menerima 
segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu terimalah 

ungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini 
untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. 
 

PL+J Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan dan 

layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan 
kesaksian di gerejaMu. 
 

Semua AMIN 
(duduk) 

 

 
P E N G U T U S A N 

 

WARTA JEMAAT 
PL . . . 
 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF Umat Tuhan, mari berdiri, pulanglah dengan penuh damai 
sejahtera dan jadilah pelaku Firman Tuhan di dalam kehidupanmu 

di keluarga, gereja, masyarakat dan bangsa. 
 

NYANYIAN UMAT GB 345 : 1, 3 “ALLAH SUMBER RAHMAT” 
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Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. 
Mari pelihara kerukunan, persaudaraan di dalam Tuhan. -Refrain 
 

 

BERKAT 
PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah 

berkatNya: 

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. 
  
J GB 402a “AMIN” 

 
 
do = c MM + 84

3 .   5 5    . ' 6 1   6 5    . ' 1 6   1 2 .   1 1 . . 0

A       - min, a       - min, a   - -   - min.
 

 

 
~ SAAT TEDUH ~ 

 
 

 


