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UCAPAN SELAMAT DATANG 

P2  Selamat hari minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Dengan 

penuh sukacita dan dalam persekutuan Kasih Allah mari kita beribadah 

di Hari Minggu XXIV Sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang 
kita lakukan saat ini membawa sukacita bagi kita dan berkenan di 

hadapan Tuhan.  
  Pemberitaan Firman pada ibadah ini disampaikan oleh ………. 
 
AJAKAN BERIBADAH 

P2 Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah 

persekutuan kita. 
 

M E N G H A D A P   T U H A N 
 

 
NYANYIAN JEMAATKJ 9 : 1, dan 2, 3 “PUJI, HAI JIWAKU, PUJI 

TUHAN” 
do = g 3 ketuk 

 

1.  Puji, hai jiwaku, puji Tuhan 
  selagi ada nafasmu! 

  Allahku patutlah kuagungkan 
  sepanjang umur hidupku! 

  Hayatku Dia yang beri: 

  Dia kupuji tak henti. 
  Haleluya, Haleluya! 

 
--Prosesi Alkitab dibawa masuk ruang ibadah— 

 

2.  Jangan engkau pertaruhkan nasib 

  kepada insan yang fana. 

  Juga bangsawan yang paling baik 
  hilang bersama niatnya. 

  Hidup manusia lenyap, 
  hanyalah Allah yang tetap. 

  Haleluya, Haleluya! 
 

3.  Jika penolongmu Allah Yakub, 

  betapa kau bahagia! 
  Ia penuhi pengharapanmu, 

  Tuhan setia s"lamanya. 
  Maha Pencipta dunia 
  tak meninggalkan makhlukNya. 
  Haleluya, Haleluya! 
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VOTUM 
PF  Ibadah Hari Minggu XXIV Sesudah Pentakosta ditahbiskan 

dengan pengakuan bahwa: 

 Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit 
         dan  bumi. (Mzm. 124:8) 

J  1    .    |    1    .    || 
     A      -       min.     

 

NAS PEMBIMBING 
PF Nas yang menjadi dasar pemberitaan firman dalam Ibadah hari 

minggu ini terdapat dalam Roma 15 : 2 yang menyatakan: “Setiap 
orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi 

kebaikannya untuk membangunnya.” 
 

SALAM   

PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari 
Tuhan Yesus Kristus, menyertai kamu. (1 Korintus 1:3) 

J          Dan menyertaimu juga. 
 

NYANYIAN JEMAAT: GB 221 : 1 dan 2 “INI DUNIA BAPAKU”  

Do=Es 4/4 
 

1.  Ini dunia Bapaku. 

  Di telinga kudengar 
  musik indah di sekitarku, 

  lagu alam semesta. 
  Ini dunia Bapaku, 

  di anganku nyatalah 

  bukit, lurah, langit, samudera, 
  karya agung tangan-Nya. 
 
2.  Ini dunia Bapaku. 

  Siul burung terdengar, 

  fajar pagi, bakung merekah 
  mengagungkan Khaliknya. 

  Ini dunia Bapaku, 
  disinari cah’ya-Nya; 

  di tengah desau rerumputan 

  Suasa Allah kudengar. 
Duduk 
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P2       DOA HARI INI    

Jemaat, marilah dengan segala kerendahan hati, kita berdoa...  : 

 Ya, Tuhan Bapa yang baik di dalam kehidupan kami, kami bersyukur 

karena di setiap jalan hidup kami, Engkau setia menuntun kami, 
sampai saat ini. Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan 

kepada kami untuk memuliakan namaMu. Kami tahu ya Tuhan, kami 
sering berbuat apa yang tidak Engkau kehendaki. Oleh karena itu 

kami datang kepadaMu dan memohon ampunilah kami, baik itu dosa 
secara sengaja ataupun tidak sengaja, baik itu melalui pikiran kami, 

perkataan kami ataupun sikap dan perilaku kami, yg kami perbuat 

kepada sesama kami terlebih ke pada-Mu. Ya Tuhan ampunilah kami, 
bersihkanlah hati nurani kami, dan layakkanlah kami untuk beribadah 

kepada-Mu. Inilah doa kami, dalam Nama Kristus kami berdoa. Amin 
 

 
NYANYIAN JEMAAT GB 50 : 1 dan 2 “PERUBAHAN AJAIB” 

Do=G 4/4 

 
1.  Perubahan ajaib terjadi padaku, 

  ketika kasih Yesus masuk di hatiku. 
  Api Roh-Nya yang Kudus murnikan jiwaku, 

  hingga hidupku yang lama kini jadi baru. 

 
  Reff: 

  Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, 
  tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. 

  Aku ingin selalu tetap di jalan-Nya 
  dan menjadi saksi Kristus kini dan s'lamanya. 

 

2.  Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut 
  setia, murah hati, bawa sukacita, 

  rendah hati dan ramah terhadap orang lain 
  itu sikap nyata dari perubahan ajaib. 

 

II. PEMBERITAAN FIRMAN 

  

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus   
PEMBACAAN ALKITAB 

PF   Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan.Haleluya!  
J     NYANYIAN JEMAAT KJ 473A "HALELUYA” 

       3 dan 2 ketuk 
       Haleluya, Haleluya, Haleluya! 
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P3  Bacaan Alkitab hari ini dari Roma 15 : 1 - 3 yang menyatakan  
      ..... Demikianlah pembacaan Alkitab! 

 

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   “Yang Kuat, Yang Berkorban” 

 

JAWABAN JEMAAT 
 
NYANYIAN JEMAAT  KJ 448 : 1 dan 2  “ALANGKAH INDAHNYA” 

do = f 3 ketuk 
 

1.  Alangkah indahnya 

  serikat beriman, 
  cerminan kasih Tuhannya 

  di dalam sorga t"rang. 
 

2.  Baik suka, baik keluh 

  berpadu berserah; 
  segala doa bertemu 

  di takhta rahmatNya. 
 

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, GB 389b) 

 

 

 



hal 6 

 

UNGKAPAN SYUKUR   
P4  Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi       

      Persembahan Syukur bagi-Nya.  

     Dengarlah nas Alkitab dari Keluaran 35 : 5 yang menyatakan : 
”Ambillah bagi TUHAN persembahan khusus dari barang kepunyaanmu; 

setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai 
persembahan khusus kepada TUHAN: emas, perak, tembaga.” 

Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 
 
 
Nyanyian Persembahan : KJ 466A : 1, 2 dan 3, 4 “YA TUHAN, ISI 
HIDUPKU” 

do = f 3 ketuk 
 

1.  Ya Tuhan, isi hidupku 
  dengan anugerah, 

  supaya dalam diriku 

  citraMu nyatalah. 
 

2.  Janganlah hanya bibirku 
  atau pun hatiku, 

  seluruh hidup jadilah 
  pujian bagiMu. 

  
(saatnya Jemaat memberikan persembahan diiringi organ, sampai  persembahan 

selesai dikumpulkan, lagu persembahan dinyanyikan kembali) 

 
3.  Kiranya tiap langkahku 

  dan pekerjaanku 

  pun yang biasa dan kecil 
  memuji namaMu. 

 
4.  Biar seluruh hidupku 

  pujian bagiMu, 
  sehingga dari aku pun 

  terpancar kasihMu. 
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DOA PERSEMBAHAN 

P4             Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini  

                 kepada Tuhan dalam doa syukur : 

 : Ya Tuhan, kasihMu setinggi langit dan setiaMu sampai ke awan- 
                awan.   

                 Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasihMu dan melimpahkan 
dengan    berkat-Mu. Kepada-Mu kami serahkan persembahan ini 

sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. 

Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami: 
Jemaat : Ya Kristus, Tuhan kami, Kami bersyukur dan memuji nama-Mu  

            karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda 
kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi 

majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai 
kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. 

P4 :  Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa...  

Semua :  AMIN. 
 

P E N G U T U S A N 
 

WARTA JEMAAT 

 
AMANAT PENGUTUSAN                                                                                                                   

PF Jemaat mari berdiri, pulanglah dengan damai sejahtera. Hiduplah 
dengan kebenaran Firman Allah, agar dapat berpartisipasi aktif dalam 

membangun persekutuan, pelayanan, kesaksian di tengah keluarga 
gereja dan masyarakat. 

 
NYANYIAN JEMAAT:  KJ 66 : 1 dan 2  “DI GUNUNG DAN DI LURAH” 

do = d 4 ketuk 

 
1.  Di gunung dan di lurah, di tiap jalanku, 

  di padang dan di hutan, dekatlah Tuhanku. 
  Di darat dan angkasa Tuhanku beserta; 

  di mana-mana saja Tuhanku hadirlah. 

 
2.  Tetaplah mata Bapa menilik dunia: 

  terlindung barang siapa yang harap kasihNya. 
  Pun burung dan tanaman terjamin hidupnya; 

  ya, segenap ciptaan dirawat olehNya. 
 
 
 
 
 
 



hal 8 

 

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.” 
 

 

Jemaat Menyanyi  GB 402A “AMIN” 

Do=C 4/4 
 
Amin, amin, amin 
 
 

---Saat Teduh--- 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


