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Ucapan Selamat Beribadah. 
PL Salam dalam kasih Kristus, salam sehat!  

Selamat beribadah pada Ibadah Hari Minggu VII sesudah pentakosta. Ibadah 
hari minggu saat ini merupakan Ibadah Hari Minggu dengan menggunakan 
tema Khusus, tema kali ini adalah:  

“ALLAH MAHA BESAR! Teladan Doa Raja Hizkia” 
Didalamnya kita diajak untuk melihat penyerahan diri orang percaya dalam 
menghadapi kondisi sulit dan terdesak.  
Kita mau diingatkan dalam hidup kita bahwa ada kuasa yang maha besar 
yang dapat kita andalkan khususnya dalam menghadapi tantangan 
kehidupan sekarang ini ditengah pandemic virus COVID19 , kita mau 
merenungkan firman Tuhan supaya kita dapat dikuatkan untuk menjalankan 
tugas dan tanggungjawab kita dalam kehidupan sehari-hari.  
Dalam Ibadah hari minggu ini pula, kita akan mensyukuri penyertaan Tuhan 
kepada Pelkat Persekutuan Kaum Bapak yang ke 70. 
  

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

 
Ajakan Beribadah (oleh Pengurus Pelkat PKB) 
PL Marilah kita mempersiapkan diri untuk masuk hadiratNya dengan 

bermazmur secara bergantian... 
PKB Sendengkanlah telingaMu, ya TUHAN, jawablah aku, 
J   sebab sengsara dan miskin aku. 
PKB  Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kaukasihi, 
J   selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepada-Mu. 
PKB  Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhan, 
J   sebab kepada-Mulah aku berseru sepanjang hari. 
PKB  Buatlah jiwa hamba-mu bersukacita, 
J   sebab kepada-Mulah, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. 
PKB  Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni 
J dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada-Mu. 
PKB Pasanglah telinga kepada doaku, ya TUHAN, 
J  dan perhatikanlah suara permohonanku. 
PKB Pada hari kesesakanku aku berseru kepada-Mu,  
J  sebab Engkau menjawab aku. 
 (Mazmur 86:1-7) 
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MENGHADAP ALLAH 
 

PL Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dengan menyanyi.. 

 
Nyanyian Jemaat O, HARI ISTIRAHAT KIDUNG JEMAAT 20 

 do = e 4 ketuk 
1.  O Hari Istirahat, ceria dan cerah, 
  pelipur hati sarat, o Hari mulia! 
  Bernyanyilah semua bersatu menyembah: 
  ‘Kudus, kudus, kuduslah’ kepada Yang Esa. 

 
3.  O Hari perteduhan di badai dunia, 
  bak taman penghiburan kausambut yang lelah, 
  bak sungai kausegarkan semangat yang gersang, 
  bak Nebo kau tempatnya melihat Kanaan. 
 
VOTUM Marilah kita tahbiskan Ibadah kita dengan pengakuan bahwa: 
 Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit 

dan bumi. 
 
Semua Amin, Amin, Ya benar adanya  GITA BAKTI 401 

Amin, amin, ya, benar adanya, amin. 
Amin, amin, ya, benar adanya, amin 

 
 

NAS PEMBIMBING           MAZMUR 107:19-20 
PF Nas yang melandasi pemberitaan firman dalam Ibadah hari Minggu 

ini berbunyi demikian:  
 107:19 Maka berseru-serulah mereka kepada TUHAN dalam 

kesesakan mereka, dan diselamatkan-Nya mereka dari kecemasan 
mereka,  

 107:20 disampaikan-Nya firman-Nya dan disembuhkan-Nya mereka, 
diluputkan-Nya mereka dari liang kubur.” 

 

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

Yesus Kristus, menyertai kamu. (I Kor. 1 : 3) 
 

Nyanyian Jemaat       KEPADAMU KUBERDOA  GITA BAKTI 300 
1=D 9/8 
 
1.   Kepada-Mu ku berdoa dan 'ku pinta: 
  ‘Ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku." 
  Kar'na 'ku tahu 'Kau selalu di sisiku. 
  Oh, Tuhanku dengarkanlah doaku kepada-Mu. 
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  Reff: 
  Kar'na 'ku tahu, 'ku tahu pasti, 
  oh, Tuhan, apapun juga di dunia ini. 
  Tanpa Kau, Tuhan, semuanya tak 'kan berarti. 
  Oh, Tuhanku dengarkanlah doaku kepadamu. 
  

jemaat duduk 

DOA HARI INI 
PL Jemaat, mari kita merendahkan hati untuk berdoa kepada Tuhan yang 

Mahakuasa. 
  Ya Allah Tritunggal yang Mahakudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus.  
  Kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal.  
  Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya.  

Semua yang bernafas memuji dan sujud menyembah-Mu.  
  Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu  

tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini.  
Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membarui kami yang tulus 
mengaku kepada-Mu.  
Kami bersyukur atas anugerah usia bina layan ke-70 Tahun  
bagi Persekutuan Kaum Bapak.  
Engkau telah memperlengkapi para bapak dan kami semua dengan karunia-
karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia pun untuk kami 
kembangkan menghadapi dampak dari pandemi Covid-19.  
Para bapak tetap tangguh dan luwes menjalankan fungsi sebagai pekerja, 
pengayom dan pembawa sukacita serta damai sejahtera dalam keluarga, 
persekutuan dan masyarakat.  
Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus agar 
dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan, 
jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan selalu berseru kepada 
nama Tuhan di tengah situasi apapun dan bagaimanapun.  
Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil menanti 
peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang 
setia. Terpujilah nama-Mu. 
Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.  

 
---Hening Sejenak--- 
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Nyanyian Jemaat   ‘KU DIBERI NYANYIAN BARU  KIDUNG KEESAAN 101:1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jemaat duduk 
 

PEMBERITAAN FIRMAN ALLAH 
 
Doa Eplikese / Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
PF  Mari berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. 
PF ..... 
 
Pembacaan Alkitab 
PF Marilah berdiri untuk mendengar pembacaan dari Alkitab: Haleluya ! 
Jemaat HALELU, HALELU  KMM 41 

 
 
PL Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab 2 Raja-Raja 19 : 15-19 yang 

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

Jemaat 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 Jemaat  TAHUKAH KAMU JUMLAH BINTANG KIDUNG JEMAAT 68   

do = f 3 ketuk 
1.  Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah 
  dan berapa jumlah awan mengitari dunia? 
  Tuhan Allah tahu semua; tiada satu yang dilupa 
  dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. 
 
3.  Tahukah kamu jumlah anak di seluruh dunia 
  bangun tidur tiap pagi dengan hati yang cerah? 
  Allah Bapa dalam sorga mengindahkan semuanya; 
  kau pun diindahkanNya, kau pun diindahkanNya. 
 

Pengakuan Iman Rasuli 

PF Jemaat, 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 474 ) 

Paduan Suara : Sektor Pelayanan Lewi 
 
Ajakan Memberi Persembahan 
PL Jemaat 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 
berbunyi demikian: 
"Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan 
mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, 
supaya ada keseimbangan".  
Bagi Bapak/Ibu/Saudara/i yang akan memberi persembahan ibadah hari minggu, 
persembahan persepuluhan, persembahan syukur dan persembahan lain-lain 
dapat melalui transfer bank, menggunakan rekening Bank yang tertera atau 
dapat secara tunai diserahkan ke kantor majelis jemaat pada jam kerja. 
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
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Nyanyian Jemaat   TUHAN PENCIPTA SEMESTA KIDUNG JEMAAT 289  

do = f 3 ketuk 
1.  Tuhan, Pencipta semesta, 
  Kaulah Yang Mahamulia; 
  sungguh besar karunia 
  yang Kauberi. 
 
3.  Puji syukur terimalah 

atas berkat anugerah 
di rumah yang sejahtera 
yang Kauberi. 

 
DOA PERSEMBAHAN 
  
PL Umat Tuhan yang bersukacita, mari berdiri untuk mendoakan persembahan 

syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa: Dihadapan tahta anugerah-Mu ya, Tuhan, 

kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami hanyalah karena berkat kasih 

setia-Mu. Terimalah persembahan syukur kami, sebagai ungkapan keyakinan 

iman tentang kebesaran kuasa-Mu. Pakailah persembahan kami menjadi alat 

untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di 

dalam dunia dan kami bersyukur untuk membanggakan Tuhan kami; yang 

anugerah-Nya tidak pernah habis digali. Terimalah pujian dari anak anak-Mu 

yang percaya dan mengaku: Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang 

Mahatinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. A m i n. 

 
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 1 Korintus 15 : 58 “Karena itu, 
saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah 
selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan 
dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia.” 
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Nyanyian Jemaat TAK KU TAHU KAN HARI ESOK Pelengkap Kidung Jemaat 241 

do = bes 4 ketuk 

1.  Tak ‘ku tahu ‘kan hari esok, 
  namun langkahku tegap 
  Bukan surya kuharapkan, 
  kar'na surya ‘kan lenyap. 
  O tiada ‘ku gelisah, 
  akan masa menjelang; 
  ‘ku berjalan serta Yesus. 
  Maka hatiku tenang. 
 
  Refrein: 
  Banyak hal tak kufahami 
  dalam masa menjelang. 
  Tapi t'rang bagiku ini: 
  Tangan Tuhan yang pegang. 
 

3.      Tak ‘ku tahu ‘kan hari esok, 
mungkin langit ‘kan gelap. 
Tapi Dia yang berkasihan, 
melindungi ‘ku tetap. 
Meski susah perjalanan, 
g'lombang dunia menderu, 
dipimpinNya ‘ku bertahan 
sampai akhir langkahku. 

 
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 di tengah ancaman, 
agar engkau berdiri tegak dan berani menyatakan kebenaran.  
Dia menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. 

 
Umat AMIN    GB. 402B 

 


