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UCAPAN SELAMAT DATANG  
PL Selamat hari minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. 

Seluruh Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di 
hari MINGGU XV SESUDAH PENTAKOSTA Kiranya ibadah yang 

kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita Firman 
pada ibadah ini di sampaikan oleh : Pdt. Margaretha Sihombing 

  
UNGKAPAN SITUASI  
PL  Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan kita lalui meski 

dengan pergumulan, namun kita menyadari kasih setia Tuhan sajalah, 

yang menguatkan kita untuk tetap berjalan maju apapun situasi dan 

kondisinya. Injil Matius 6:27 menyatakan “Siapakah di Antara kamu yang 

karena kekuatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan 

hidupnya?” 

Kiranya ibadah ini menjadi ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan 

dalam kehidupan kita. 
 
AJAKAN BERIBADAH 
PL :  Saudara terkasih, hidup kita adalah rangkaian dari banyak cerita 

tentang perjalanan iman bersama dengan Tuhan yang telah memulai, 

menuntun dan memberkati kehidupan. Tuhan yang MAHAKASIH 
menuntun kita mendengarkan suara-Nya melalui persekutuan hari ini. 

Marilah kita berdiri menghadap Tuhan dengan sukacita sambil tetap 
memuji Tuhan. 

 
MENGHADAP TUHAN †   

Nyanyian Jemaat : GB 4 : 1, 2 “BERSORAK BAGI TUHAN”  
Do = d 4/4  

 
 

VOTUM 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan 

bumi. (Mazmur 124 : 8) 
 

J       GB 402a   AMIN 
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NAS PEMBIMBING  
PF  “Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN , semua orang yang 

melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian  kepada-Nya 
tetap untuk selamanya.”  (MAZMUR 111 : 10)  

 
SALAM  
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan 

Yesus Kristus, menyertai kamu. (I Kor. 1 : 3)  
 
J       DAN MENYERTAIMU JUGA  
 
Menyanyi KJ 298 : 1 “WAKTU DOA YANG KUDUS” 

 

 
 
DOA HARI INI   
PL Jemaat, marilah dengan segala kerendahan hati, kita berdoa...  : 

           Ya Tuhan, sebagai orang yang “telah beroleh belas kasih” dan  

  beroleh mandat untuk “memberitakan perbuatan-perbuatan  
  besar”, seharusnya kami menunjukkan  jati diri  sebagai  murid  

           Kristus dan meneladani-Mu dengan cara berbela rasa terhadap    
           sesama. 

           Tuntunlah  kami  untuk  dapat  menunjukkan  kasih  terhadap sesama       

           dengan   cara   memuliakan   martabat   mereka   yang menderita. 
           Kiranya  Tuhan  mendengarkan  setiap  doa dan  permohonan kami     

           serta mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. 
           Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin 
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Menyanyi GB 164 : 1 “TERPUJILAH ALLAH, HIKMATNYA BESAR ” 

 

 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF : ………… 

 

PEMBACAAN ALKITAB 

PF Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan yang 

dibacakan dari Alkitab : HALELUYA!  
 

J       GB 394 HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU 
  Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s’lamanya, 

  Haleluya! Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya, 
  Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya! 
 

PL Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Kitab AMSAL 1 : 8-19 yang 

menyatakan ….. Demikianlah Firman Tuhan   
PF  Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaanNya menetap di 

antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 
J ♪ Do = d  4/4  “KEPADAMU PUJI-PUJIAN” (GB 392a) 

  Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 
  Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi 

 

KHOTBAH   
Saat teduh untuk menghayati Firman Tuhan 
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JAWABAN UMAT 
 
Nyanyian Jemaat GB 61 : 1 “TUHAN AJARKANLAH KEHENDAKMU” 

 
 

PENGAKUAN IMAN RASULI 
PF :  Jemaat, mari kita berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai 

dengan pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing 

berkata : AKU PERCAYA ...... dst 

 

DOA SYAFAAT 

PF  ………………………. Dalam PengasihanMu kami Mohon :   
J DENGARKAN dan KABULKANLAH DOA KAMI   
PF  Peliharalah  kami,  dalam Yesus  Kristus  Tuhan  yang  mengajar   

kami berdoa: BAPA KAMI …. (doxologi dinyanyikan, KJ 475)  
  

AJAKAN PERSEMBAHAN  
PL  Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi 

persembahan bagiNya.  
Ingatlah pesan Alkitab yang berbunyi : “Bawalah seluruh 

persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, 

supaya ada persediaan makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, firman 
TUHAN semesta alam, apakah Aku tidak membukakan bagimu 

tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai 
berkelimpahan.” (Maleakhi 3 : 10) 

Tuhan memberkati saudara dan persembahan Saudara. 
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Nyanyian Persembahan : GB 77 : 1 “PERSEPULUHANMU” 
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DOA PERSEMBAHAN 

PL Jemaat yang bersukacita, mari berdiri untuk mendoakan persembahan   
syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa: Allah Bapa kami yang bertahta 

dalam kerajaan Sorga, terimakasih kami ucapkan karena Engkau telah 

memberi kami kesempatan beribadah hari ini. Terimakasih atas firman 
yang telah disampaikan oleh HambaMu, kiranya dapat tumbuh dan 
berbuah di hati kami. 

Kesempatan ini kami akan memberikan korban persembahan, kiranya 

Engkau memberkati apa yang telah kami berikan besar kecilnya 
persembahan kami. Dan kiranya persembahan ini dapat berguna 

untuk pelayanan pekerjaan Tuhan ditempat ini sehingga namaMu 
dipuji dimuliakan. 

Terimakasih ya Tuhan, inilah doa kami. Didalam nama Tuhan Yesus 
kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Amin. 

PENGUTUSAN 
  

WARTA JEMAAT  
 

AMANAT PENGUTUSAN 
  
PF Jemaat Tuhan mari berdiri Pulanglah dengan membawa damai 

sejahtera dari Firman Tuhan yang telah kamu dengar, bagikanlah 
sukacita beriman kepada semua orang, dan lakukanlah Firman Tuhan. 

 

Nyanyian Pengutusan:  GB 214 : 1, 3 “TIAP LANGKAHKU” 
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3.  Di dalam Tuhan saja harapanku, 

  sebab di tangan-Nya sejahtera: 
  Dibuka-Nya Yerusalem yang baru, 

  kota Allah suci mulia. Refr, … 

 
BERKAT 
  
PF  Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-

Nya: 

TUHAN MEMBERKATI ENGKAU DAN MELINDUNGI ENGKAU;  
TUHAN MENYINARI ENGKAU DENGAN WAJAHNYA 

DAN MEMBERI ENGKAU KASIH KARUNIA 
TUHAN MENGHADAPKAN WAJAHNYA KEPADAMU 

DAN MEMBERI ENGKAU DAMAI SEJAHTERA. 
 

J KJ 478c  AMIN... AMIN... AMIN... 

             
      
 
 

~ SAAT TEDUH ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


