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UCAPAN SELAMAT DATANG   
PL Selamat Hari Minggu 

 Majelis Jemaat mengucapkan Selamat beribadah pada Ibadah Hari Minggu 
XIII sesudah pentakosta. Ibadah hari minggu saat ini merupakan Ibadah 

Hari Minggu dengan menggunakan Tema Khusus, Tema Minggu ini 

adalah: “Pertolonganku Ialah Dari Tuhan” 
Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pdt. Leonard Hale 

 
AJAKAN BERIBADAH 

PL    Marilah kita mempersiapkan diri untuk masuk hadirat-Nya di tengah-tengah     

       persekutuan kita.   
 

MENGHADAP TUHAN 
 

NYANYIAN JEMAAT: PKJ 19 : 1, 2 “MARI SEMBAH” 

do = d 4 ketuk 
1.  Mari sembah Allah yang akbar 

  Agungkanlah! KaryaNya besar. 
  Allah berkuasa di atas isi dunia. 

  Patutlah semua memuji namaNya. 

  Mari sembah Allah yang akbar 
 

2.  Mari sembah Yesus Penebus 
  Agungkanlah! KasihNya besar. 

  Yesus rela mati di salib Golgota, 

  hingga manusia terhapus dosaNya. 
  Mari sembah Yesus Penebus. 

 
V O T U M  

PF Ibadah hari Minggu XI Sesudah Pentakosta ini ditahbiskan dengan pengakuan 
bahwa:  Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit 

danbumi. (Mzm. 124:8) 

 
J 1    .  7  |    1    .    || 

       A      -       min.     

NAS PEMBIMBING            MAZMUR 94 : 22 

PF Nas Alkitab yang membimbing kita masuk Minggu XI Sesudah Pentakosta ini 

adalah: “Tetapi TUHAN adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung 
       batu perlindunganku.”. 

 

SALAM 

PF  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus 
Kristus menyertai kamu. 

J DAN MENYERTAIMU JUGA 
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NYANYIAN JEMAAT: KJ 6 : 1, 4 “HAI MASYURKANLAH” 

do=bes 3 ketuk  

 
1.  Hai, masyhurkanlah Allahmu kudus: 

  besar nama-Nya maklumkan terus. 

  Agungkanlah Dia yang jaya megah; 
  kekal dan mulia kerajaan-Nya. 

 
4.   Kepada-Nyalah syukur abadi! 

  Kepada-Nyalah sembah tak henti, 
  kuasa dan hikmat, pujian merdu, 

  kemuliaan, hormat dan kasih penuh! 
Duduk 

DOA HARI INI 

     PL :  Jemaat, marilah dengan segala kerendahan hati, kita berdoa...: 
 Ya,Tuhan bapa yang baik di dalam kehidupan kami, kami bersyukur karna di 

setiap jalan hidup kami, Engkau selalu menuntun kami, sampai di hari ini, 

Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan 
namamu. kami tau ya Tuhan, kami sering berbuat apa yang tidak Engkau 

kehendaki, oleh karena itu kami datang kepada-Mu mohon ampuniah kami, 
baik itu dosa secara sengaja ataupun tidak sengaja, baik itu melalui pikiran 

kami, perkataan kami ataupun sikap dan perilaku kami, yang kami perbuat 

kepada teman kami, kepada orang tua, terlebih ke pada-Mu, mohon Engkau 
ampuni kami, bersihkanlah hati nurani kami, dan layakkanlah kami untuk 

beribadah kepada-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, dalam Nama Kritus kami 
berdoa dan memohon. Amin 

 

NYANYIAN JEMAAT: KJ 39 : 1 “KU DIBERI BELAS KASIHAN” 
do = g 3 ketuk 

 
1.  'Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku; 

  tadiku angkuh, kini heran: Tuhan, besarlah rahmatMu! 
  Kidung imanku bergema: rahmatMu sungguh mulia, 

  kidung imanku bergema: rahmatMu sungguh mulia! 
Duduk 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA EPIKLESE  

     PEMBACAAN ALKITAB 
PF       Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan.Haleluya!  
J         NYANYIAN JEMAAT GB 394  "HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHAN” 

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

Pujilah Tuhanmu s"lamanya, Haleluya! 
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PL   Bacaan Alkitab hari ini dari Akitab MAZMUR 121 : 1-8 yang  menyatakan..... 
PF   Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu     

       dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 

NYANYIAN JEMAAT: GB 392A  KEPADAMU PUJI-PUJIAN 

do=D 4/4 

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

                   Duduk 
     KHOTBAH   “Pertolonganku Ialah dari Tuhan” 

  

Saat Teduh 

JAWABAN JEMAAT 
 

NYANYIAN JEMAAT: GB 8 “KULAYANGKAN MATAKU” 

6=Fis 3/4 
 

1.  Kulayangkan mataku ke arah gunung-gunung; 

  dari mana akan datang pertolonganku? 
  Pertolonganmu adalah dari Tuhan 

  yang menjadikan langit dan bumi. 
  Ia tan 'kan membiarkan kakimu goyah, 

  Penjagamu tak tertidur, tak lelap. Amin. 

 

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 Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan, KJ 475) 

 
UNGKAPAN SYUKUR   

PL   Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan, sambil mengingat 

akan pesan Alkitab yang berbunyi :   “Mengucap syukurlah dalam segala hal, 
sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.”  

  (1 Tesalonika 5 : 18).  
Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 
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NYANYIAN JEMAAT:  PKJ 274 : 1, 3 “PAKAILAH WAKTU ANUGRAH TUHANMU” 

do = es 4 ketuk 

1.  Pakailah waktu anug'rah Tuhanmu 
  hidupmu singkat bagaikan kembang. 

  Mana benda yang kekal di hidupmu? 

  Hanyalah kasih tak akan lekang. 
 

  Refrein: 
  Tiada yang baka di dalam dunia, 
  s'gala yang indah pun akan lenyap. 
  Namun kasihmu demi Tuhan Yesus 
  sungguh bernilai dan tinggal tetap. 

     

persembahan Ibadah Hari Minggu, persembahan persepuluhan, persembahan syukur dan persembahan 

lainnya dapat melalui transfer  

Bank BCA nomor 546-5345842 atas nama Himawan Kunto D.A (Ketua IV PHMJ GPIB. 

Jemaat Gideon)  

Bank BRI nomor 2005-01-000052-56-0, KCP. Kalisari  

atas nama Majelis Sinode GPIB QQ GPIB. Gideon Depok.  

Bagi warga jemaat yang melakukan transfer bank mohon dapat mengirimkan konfirmasi melalui 

whatsapp ke nomor  

Hotline Service GPIB. Gideon, 0812-1276-9976 

 
3.  Karya jerihmu demi Tuhan Yesus 

  ‘kan di hargai benar olehNya. 

  Kasih yang sudah kau tabur di dunia 
  nanti kau tuai di sorga mulia. Refr … 

 
DOA SYUKUR 

PL   : Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan 

dalam doa syukur. Mari berdoa : 
Bapa Sumber berkat, ke hadapan-Mu kami persembahkan segala syukur 

dan puji. Kami mohon Engkau berkenan atas ungkapan syukur ini. Kiranya 

Engkau berkenan menguduskan dan memberkati persembahan ini agar 
menjadi alat untuk menyatakan kebesaran-Mu. Jadikanlah persekutuan 

kami tempat dimana damai sejahtera-Mu mengalir dengan melimpah dan 
perlengkapi kami sebagai alat ditangan-Mu menjadi berkat bagi kemuliaan 

nama-Mu. 
Dalam pengasihan Putra-Mu Yesus, Juruselamat dunia. Amin.  

Duduk 
 

PENGUTUSAN 
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WARTA JEMAAT 

AMANAT PENGUTUSAN 

  PF   :  Jemaat  mari berdiri, Terimalah damai sejahtera Tuhan dalam Kehidupan  
             kita  sehari-hari dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah kita dengar”. 

 

NYANYIAN JEMAAT:  GB 218 : 1 “DIJALAN KU, KU PUNYA SOBAT” 
do=Bes 4/4 

 
1.  Di jalanku, 'ku punya Sobat yang dekat 

  dengan lembut menuntun langkahku, 

  malam gelap dibuat-Nya terang cerah. 
  Dialah Yesus, Jurus'lamatku. 

 
  Reff: 

  'Ku tak cemas meski berat jalanku, 
  lembah gelap dan gunung yang terjal. 

  Kar'na 'ku tahu, Tuhanku menemaniku 

  hingga ;ku masuk ke neg'ri baka. 
 

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.”  
 

 

NYANYIAN JEMAAT: KJ 478c “AMIN, AMIN, AMIN” 
Amin, amin, amin 

 

 
---Salam Persekutuan--- 

 
 
 

 


