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Ucapan Selamat Beribadah. 

PL Salam dalam kasih Kristus, salam sehat!  
Selamat beribadah pada Ibadah Hari Minggu XIII sesudah 
pentakosta. Ibadah hari minggu saat ini merupakan Ibadah 
Hari Minggu dengan menggunakan tema Khusus, tema kali ini 
adalah:  

“PROVIDENSIA TUHAN DAN ORANG PERCAYA” 
Didalamnya kita diajak untuk melihat tangan Tuhan yang penuh 
kasih dalam merajut kehidupan kita, orang percaya. Khususnya 
dalam menghadapi tantangan kehidupan, agar kita dapat 
dikuatkan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab kita 
dalam kehidupan sehari-hari.  

 Pelayan Firman dalam ibadah hari ini dilayani oleh Pdt. Margie 
Ririhena-de Wanna, D.Th. 

 
 

Ajakan Beribadah 
PL Marilah kita mempersiapkan diri untuk masuk hadiratNya 

dengan bermazmur... 
PL Bernyanyilah bagi TUHAN dengan nyanyian syukur, 
P2+U    bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi! 
PL  Dia, yang menutupi langit dengan awan-awan, 
P2+U  yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat 

gunung-gunung menumbuhkan rumput. 
PL Dia, yang memberi makanan kepada hewan,  
P2+U kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-

manggil.  
PL Ia tidak suka kepada kegagahan kuda,  
P2+U   Ia tidak senang kepada kaki laki-laki;  
PL TUHAN senang kepada orang-orang yang takut akan Dia,  
P2+U   kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. 
                             (Mazmur 147: 7-11) 
  

MENGHADAP ALLAH 
 

PL Kita berdiri untuk menghadap Tuhan dengan menyanyi.. 
 
 

 
 

 
 



3 

 

NYANYIAN UMAT:   BILA KULIHAT BINTANG GEMERLAPAN KJ 64:1 

 DO=C 4/4 

 Bila kulihat bintang gemerlapan 
 Dan bunyi guruh riuh kudengar, 
 Ya Tuhanku, tak putus aku heran 
 Melihat ciptaanMu yang besar 
 
 Refr.  
 Maka jiwaku pun memujiMu: 
 “Sungguh besar, kau Allahku!” 
 Maka jiwaku pun memujiMu: 
 “Sungguh besar, Kau, Allahku!” 
 

 

VOTUM Ibadah Hari Minggu XIII sesudah pentakosta ini, 
ditahbiskan dengan pengakuan:  

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

.  

Semua Amin, Amin, Ya benar adanya GB 401 
 

                   
 

 
NAS PEMBIMBING      
PF Nas pembimbing yang melandasi pemberitaan firman 

minggu ini, diambil dari Ayub 42:2, yang menyatakan: 
“Aku tahu, bahwa Engkau sanggup melakukan 
segala sesuatu, dan tidak ada rencana-Mu yang 
gagal.” 
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SALAM 

 
   

NYANYIAN UMAT: MELEWATI LEMBAH AIR MATA GB 329 
  

 
jemaat duduk 

 

DOA HARI INI    
 

PL Umat Tuhan, marilah kita berdoa: 
Ya Bapa di Sorga, puji syukur atas seluruh penyertaan yang 
Engkau berikan, terima kasih telah melimpahkan banyak-
banyak kebaikan dan kegembiraan menyelimuti pagi hari ini 
untuk mengawali hari. Kami mohon kepada-Mu agar hari ini 
Kami selalu dibimbing, dituntun untuk selamat dan dapat 
menjalani hari dengan baik. Amin. 
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NYANYIAN UMAT:  SUNGGUH INDAH KABAR MULIA KJ 383 
do = a  6 ketuk(2x3) 
 

1. Sungguh indah kabar mulia; hai percayalah! 
Yesus Kristus tak berubah s’lama-lamanya! 
DarahNya tetap menghapus dosa dan cela. 
Ia hibur yang berduka. Puji namaNya! 
 
Refrein: 
Baik kemarin, hari ini, s’lama-lamanya 
Yesus Kristus tak berubah, puji namaNya! 
Puji namaNya, puji namaNya! 
Yesus Kristus tak berubah, puji namaNya! 

 
Jemaat duduk 

Persembahan Pujian Solo/VG 
 

PEMBERITAAN FIRMAN ALLAH 
Doa Epiklese / Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

PF  Mari berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. 
PF ..... 

 

Pembacaan Alkitab 
PF       Marilah berdiri untuk mendengar pembacaan dari Alkitab: Haleluya ! 

Umat  HALELU, HALELU   KMM 41 

 
 

PL Bacaan Alkitab hari ini dari Surat ROMA 8:28 yang menyatakan... 

 Demikian pembacaan Alkitab. 
PF Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di 

antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.  
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Umat  KEPADAMU PUJI-PUJIAN  KJ 474 
                  KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, 
                  ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi! 

 
K H O T B A H    
      

---saat teduh merenungkan firman Tuhan --- 
 

JAWABAN UMAT 
 

NYANYIAN UMAT:  BAHT’RA YANG DIPANDU YESUS KJ 418 

    Do=d 6 ketuk (2x3) 

1.  Baht’ra yang dipandu Yesus, 

panji salib tandanya, 
itu baht’ra kes’lamatan 

bagi orang yang resah. 
meskipun badai menyesah 

dan ombak menderu, 

dipandu Tuhan baht’raNya 
ke pantai yang teduh. 

Pengakuan Iman Rasuli 
PF Umat Tuhan, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala 

waktu dan tempat, ktia mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli. 
Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata: 

Semua Aku percaya...      
  duduk 

Doa Syafaat (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan Doxology KJ 475 ) 

 

Ajakan Memberi Persembahan 

PL Umat Tuhan!  

Kini saatnya kita menyatakan syukur bagi Allah, melalui pemberian 
tulus, dari hati yang bersukacita. Dengarlah Nas Alkitab dari Surat 2 

Korintus 8:14 yang mengatakan 
"Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan 
kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan 
kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan".  
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
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NYANYIAN UMAT    INILAH UNGKAPAN SYUKURKU GB 84 
    do=F 4/4  
  

 
 

Jemaat dapat memberikan persembahan Minggu,  
Persembahan Khusus, Persepuluhan, Syukur dll  

melalui 
Bank BRI 2005-01-000052-56-0 Kantor Cabang Pembantu Kalisari atas nama 
Majelis Sinode GPIB QQ GPIB Gideon Depok (Konfirmasi telpon/whatsapp ke 

Hotline Service 0812 1276 9976) 
 

PL : Mari berdiri, untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam     

       doa syukur secara bersama-sama: 
Ya Allah, kami bersyukur atas tiap-tiap berkat yang kami terima dari pada-Mu. 
Kini kami membawa sebagian dari apa yang Engkau percayakan kepada kami, 
dan kami mohon sempurnakanlah pemberian kami ini. Ajarlah kami untuk tidak 
takut menghadapi hari esok, karena Engkau memelihara hidup kami 
sekeluarga. Demi Kristus kami berdoa. Amin 

Jemaat duduk 

PENGUTUSAN 

Warta Jemaat 

Amanat Pengutusan  

PF Saudara - Saudaraku, mari berdiri... 

Pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan 
memberkati hidup kita. Marilah kita lanjutkan dan wujudkan tugas dan 
panggilan kita sebagai Gereja, dengan keyakinan kita akan pertolongan dan 
kasih Kristus yang telah menganugerahkan kita kehidupan yang baru. 
Ingatlah Nas Alkitab yang terambil dari Kitab Amsal 19:21: “Banyaklah 
rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang 
terlaksana.” 
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NYANYIAN UMAT      TIAP LANGKAHKU GB 214  

 

 
 
BERKAT 

PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah 
berkatNya: 

Tuhan memeliharamu dan setiap anggota keluargamu, yang jauh dan 
dekat. Agar kedamaian, rasa syukur, serta bahagia meliputi 

keseharianmu.  

Tuhan memberkati tangan, kaki dan pikiranmu sehingga engkau 
bekerja dengan tulus menjadi bentara Kristus yang setia.  

Tuhan menjauhkanmu dari orang-orang jahat dan fasik dan 
mendekatkanmu kepada orang-orang benar.  

Tuhan menyembuhkan hatimu yang terluka dan berbeban berat 

supaya engkau mengalami kemenangan dan pembebasan.  
Tuhan menopangmu ketika engkau berjuang menjadi berkat ditengah 

ancaman, agar engkau berdiri tegak dan berani menyatakan 
kebenaran.  

Dia menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. 
 

Umat AMIN   GB. 402a 
 

 
 


