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PERSIAPAN 
 Doa pribadi jemaat 

 Pengenalan lagu-lagu yang akan dinyanyikan dalam Ibadah 

 Doa konsistori para pelayan yang bertugas 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2 Selamat pagi/sore/malam 

Dengan penuh sukacita dan dalam persekutuan Kasih Allah mari kita 
beribadah di Hari Minggu I Sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan 
saat ini berkenan dihadapan Tuhan.  
Pemberitaan Firman pada ibadah ini disampaikan oleh …… 
 

MENGHADAP TUHAN 

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

persekutuan kita. 
 
NYANYIAN JEMAAT: KJ 20 : 1, 2, 5 “O, HARI ISTIRAHAT”   Do=E 4 Ketuk 

 
 
2.   Padamu, Hari Ahad, terciptalah terang 
      dan Kristus, Jurus"lamat, t"lah bangkit dan menang; 
      padaMu pun terjadi Roh Kudus diberi: 
      sempurna tiga kali terangmu berseri. 

          

---Alkitab, sebagai simbol kehadiran Allah, dibawa masuk ke dalam ruang ibadah--- 
 

5.  Sentosa Hari Tuhan membimbing umatNya 
     menuju perhentian, tempat sejahtera. 
     Terpuji Allah Bapa dan Put"ra TunggalNya 
     dan Roh Pengantar Sabda, Ketiga yang Esa! 
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V O T U M  
PF  Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan 

bumi. (Mzm. 124:8) 
J 1    .    |    1    .    || 
A      -       min.     

 
NAS PEMBIMBING          Yohanes 17 : 22-23 

PF “Dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan 
kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Kita adalah satu: Aku di 
dalam mereka dan Engkau di dalam Aku supaya mereka sempurna menjadi 
satu, agar dunia tahu, bahwa Engkau yang telah mengutus Aku dan bahwa 
Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi Aku.” 

 
SALAM 

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

J DAN MENYERTAIMU JUGA 
 

NYANYIAN JEMAAT: KJ 38 : 1, 4, 5 “T’LAH KUTEMUKAN DASAR KUAT”   
Do=F 4&2 Ketuk 

1. T'lah kutemukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. 
Kekal, ya Bapa, Kau membuat PutraMu Dasar yang teguh: 
biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap! 

 
4.     Di dalam maut Tuhan Yesus dosaku sudah terbenam: 
        "ku s"lamat oleh darah Kristus, batal hukuman yang seram. 
        Luka hatiku t"lah sembuh, ya Tuhan, kar"na rahmatMu! 
 
5.    Inilah dasar andalanku, biarpun apa kutempuh: 
       ya Tuhan, rahmatMu berlaku sepanjang jalan hidupku! 
       Sampai kekal kupujilah samud"ra rahmat yang baka! 

Duduk 

PENGAKUAN DOSA 
P2 : Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah mengaku 

akan dosa-dosa kita  
Kasihanilah kami, ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran 
kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari 
kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar 
akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami, 
jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan Roh yang 
teguh.jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil  
Roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami 
kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan Roh 
kerelaan. Demikianlah pengakuan kami! Dengarlah, ya Tuhan. 
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NYANYIAN JEMAAT: KJ 41 : 1, 2, 4, 7 “TERBUKALAH SORGA” 
Kantoria/PL 

 
 

Perempuan     2.   Sengsaralah Dia yang suci kudus; 
                                 olehNya dosamu telah ditebus. 
 
Laki-Laki          4.   Meskipun dosamu teramat keji, 
                                 dengan darah Yesus kau suci bersih. 
 
 Semua             7.  O Yesus, Engkaulah perlindunganku, 
                                Engkau Jurus"lamat, tempat berteduh. 
 

BERITA ANUGERAH 
PF  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, 
  disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
  1 Petrus 2 : 9-10  yang menyatakan……. 
  Berdasarkan Firman Tuhan itu, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami 
  memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama 
  Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 
 
J  SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.  
 
NYANYIAN JEMAAT:  GB 323 : 3, 4, 5 “TELAH BERLALU MALAM G’LAP” 

Do=G 4/4 MM±92 

3.  Dahulu batinku gelap, namun Tuhan b"ri terang; 
      sekarang hidupku senang dan jiwaku pun tenang. 
 

Reff: 
Sukacita dalam dunia, t"rus ke sorga yang baka; 
"ku jadi milik Tuhanku; oh, betapa indahnya! 
 

4.  Kuasa Kristus, Tuhanku b"ri selamat bagiku 
     pun darah Yesus, Tuhanku menyucikan diriku.   Reff: 
 
5.   Dan jika sukar jalanku, sukacitaku tetap 
       sebab clituntun langkahku dengan kasih sayang-Nya.  Reff: 
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PERINTAH HIDUP BARU 
PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti 

Tertulis dalam Galatia 6 : 1-10  yang menyatakan:………. 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 
hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 
NYANYIAN JEMAAT: GB 381 : 1, 2, 3 “ KEMULIAAN BAGI ALLAH” 

1.      Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi 
dan damai sejahtera di bumi 
di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. 

 
 2.      Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa Mahakuasa, 
          Engkaulah yang layak kami puji, 
          menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu! 
 
3.       Anakdomba, Jurus'lamat, Put'ra Allah Mahakuasa, 
          Engkau yang menghapus dosa dunia, 
          kasihanilah kami, dengarlah doa kami! 

                                                                  duduk 
   ⌘ Kesaksian Pujian 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

    
 DOA EPIKLESE  

    PEMBACAAN ALKITAB 
       PF       Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan.Hosiana!  

          J               KJ 472 ”HALELUYA, HALELUYA” 
Do=G 

               Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya; 
              Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya! 

   
 P3         Bacaan Alkitab hari ini dari 1 YOHANES 4 : 7-21 yang menyatakan . .  
        PF         Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya diantara  

         kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 
   J                GB 392b ”KEPADAMU PUJI-PUJIAN”        

                   Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan: 
 Ya Bapa, Put'ra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. 

 Duduk 

KHOTBAH    
 

Saat Teduh 
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JAWABAN JEMAAT 

 
NYANYIAN JEMAAT: GB 172 : 1, 2 “YESUS TELAH BANGKIT” 
Bait 1 Kantoria/PL 

 
 
PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  

duduk 

DOA SYAFAAT   (diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan, KJ 475) 

 
⌘ Kesaksian Pujian 
 

UNGKAPAN SYUKUR   
P4       Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada 
           Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab  

      Mazmur 30 : 5 yang menyatakan “Nyanyikanlah mazmur bagi TUHAN, hai                 
               orang-orang yang dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada  
              nama-Nya yang kudus!.” Tuhan memberkati Saudara dan persembahan     
              Saudara. 
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NYANYIAN JEMAAT:  GB 77 : 1, 2” PERSEPULUHANMU” 
1. Persepuluhanmu hendaklah kau beri 
    Kepada Allah, Sumber berkat. 
    Persepuluhanmu yang akan kau beri 
    Itulah persembahan kudus. 
    Marilah memberi persepuluhanmu, 
    Dari hasil jerih payahmu, 
    Apa yang kau beri kepada Tuhanmu. 
    Dialah Sumbernya. 
 
    Refrain: 
    Persepuluhan bagi Allahmu, 
    Beri dengan tulus hatimu. 
    Janganlah kau kuatir akan hari esokmu. 
    Ia menjagamu. 
    Persepuluhan dari tanganmu  
    asalnya juga dari Tuhanmu 
    Dan Ia sanggup melipatgandakan yang kau b'ri  
    itulah janji-Nya. 
 
              -----Persembahan Diedarkan----- 
 
2. Persepuluhanmu yang sudah kau beri 
    memuliakan Sang Pemberi. 
    Persepuluhanmu yang sudah kau beri 
    menjamin hidup sesamamu. 
    Persepuluhanmu yang sudah kau beri 
    menjadi akta di hidupmu; 
    percayalah teguh Tuhan Sang Pemberi 
    menjamin hidupmu. 

                                    

DOA SYUKUR 
P4 Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada TUHAN dalam doa      

syukur :  
P4 & J Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau 

selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi 
sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin  

Duduk 

PENGUTUSAN 

 WARTA JEMAAT 

      AMANAT PENGUTUSAN 

PF   : Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu    
         sehari-hari dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah saudara dengar. 
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NYANYIAN JEMAAT:  GB 126 : 1, 2 “DAMAI SEJAHTERA” 

 
 

2. Damai sejahtera mulai dari diriku, 
damai di dunia itulah harapanku. 
Dengan Allah Bapa, mari satulah, 
kita membawa damai ke dalam dunia. 
Damai sejahtera mulai dari diriku, 
di tiap langkahku, ikrarku tetap teguh. 
Setiap hari hidupku s"lalu membawa damai kekal 
Damai di dunia mulai dari diriku. 

 
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: GB 402a  ”AMIN” 

 

 

..... jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri sampai selesai prosesi keluar ..... 
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