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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 Pentakosta. 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 232 : 1, 2, 4 “HAI UMAT NYANYILAH” 
Kantoria/PL 

 
                

---Alkitab, sebagai simbol kehadiran Allah, dibawa masuk ke dalam ruang ibadah--- 
 
Semua :      2.  Ya Roh kurnia, Penghibur dan Penolong, 
        sekarang datanglah; berkatMu kami mohon. 
        Baptisan dan Firman membangun umatMu, 
        supaya kami pun berbuahlah penuh. 
 
Semua :      4.  Yang hidup oleh Roh, yang bangkit oleh Firman 
       dan oleh kurnia berbuah kar"na iman, 
       muliakan Allahmu dan puji kasihNya, 
        yang baru dan segar selama-lamanya. 
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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 16 : 13 
PF “Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu 

kedalam seluruh kebenaran; sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya 
sendiri, tetapi segala sesuatu yang di dengar-Nya itulah yang akan dikatakan-
Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.” 

 

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 240b : 1, 2 “DATANGLAH YA SUMBER RAHMAT” 

  
 2. Hingga kini ‘ku selamat dengan kuat yang Kaubr’i 

    Ku harapkan akan dapat sampai di neg’ri seri 
    Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat 
    Untuk membela diriku dipikulnya salib b’rat 

Duduk 

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

                   akan   dosa-  dosa kita : 
             Bapa Mahakudus, kami mengaku kepadaMu bahwa kami adalah umat yang 

berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engaku dan sesama kami. Kami 
cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami 
kembali menerima kasih. Kepada-Mu kami mohon : 

 



h a l , 4  

J           :   NYANYIAN JEMAAT : KJ 235 : 1 “KU DENGAR BERKATMU TURUN” 

  
 
P2   :    Bapa Mahapengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani  

Engkau. Kami melayani Engkau dan motivasi salah. Kami melayani hanya agar 
kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-
hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar; kami bersikap diam terhadap 
berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepada-Mu, kami mohon: 
 

J      :   NYANYIAN JEMAAT : KJ 235 : 2 “KU DENGAR BERKATMU TURUN” 
2.   Bapa, jangan Kaulewati aku, walau "ku cemar; 

        "ku tak layak Kaudekati, namun rahmatMu besar. 
           Aku pun, aku pun, kasihani aku pun! 

 

P2   :     Bapa Mahapenyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah   
  besar,  sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami  
  terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu  
  banyak berbicara, dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu,  
  ya Bapa. Baruilah hati dan perilaku hidup serta kerja-layan kami oleh Roh  
  Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. 
 

J      :   NYANYIAN JEMAAT : KJ 235 : 6 “KU DENGAR BERKATMU TURUN” 
6 .  Kasih Allah yang sempurna, darah Kristus yang kudus, 
       kuasa Roh yang tak terduga, biar jaya dalamku. 
       Aku pun, aku pun, sempurnakan aku pun! 
 

BERITA ANUGERAH 

PF  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, 
  disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
  MAZMUR 51 : 11-12  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.  
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NYANYIAN JEMAAT:  GB 251 : 1, 2 “SIYAHAMBA” 

  
 2.  Hai pancarkan sinar t'rang Tuhan, 

     hai pancarkan sinar t'rang Tuhan. 
     Hai pancarkan sinar t'rang Tuhan, 
     hai pancarkan sinar t'rang Tuhan. 
     Hai pancarkan, oh, hai pancarkan sinar t'rang Tuhan 
     Hai pancarkan, oh, hai pancarkan sinar t'rang Tuhan 

 

PERINTAH HIDUP BARU 
PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti 

Tertulis dalam KOLOSE 3 : 12-17  yang menyatakan:………. 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 
hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 
NYANYIAN JEMAAT: GB 383 : 1 “GLORIA, GLORIA, GLORIA” 

 

 
 

Duduk 
⌘ Kesaksian Pujian 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 
DOA EPIKLESE  

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

       J : NYANYIAN JEMAAT PKJ 294 “HALELUYA, AMIN” 

    Haleluya, Haleluya, Haleluya, A...min. 
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      P3        :  Bacaan Alkitab hari ini dari NEHEMIA 1 : 1-11  yang  menyatakan..................... 
   PF        :  Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah   

syukur kepada Allah. 

             NYANYIAN JEMAAT: 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 

 

JAWABAN JEMAAT 
 
  NYANYIAN JEMAAT: KJ 237 : 1, 2 “ROH KUDUS TETAP TEGUH” 

  
 2.  Kawan karib terdekat,  Kau menolong yang penat; 
         b"ri di jalan yang kelam hati anakMu tent"ram. 
         Bila badai menderu, perdengarkan suaraMu, 
          "Hai musafir, ikutlah ke neg"ri sejahtera!" 

  

PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  

duduk 

DOA SYAFAAT   (diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan, GB 389B) 

 
⌘ Kesaksian Pujian 

 

UNGKAPAN SYUKUR   
P4       Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada 

               Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab  
    1 Tesalonika 5 : 18 yang menyatakan : 
    ”Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di           
    dalam Kristus Yesus bagi kamu.” 
   Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 
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NYANYIAN JEMAAT:  KJ 300 : 1, 2, 4, 5 “ANDAIKAN, YESUS, KAU BUKAN MILIKKU” 
Kantoria/PL 

 
Wanita : 2.  "Ku tahu sungguh siapa Penghiburku; 
          tak ada hati seperti hatiMu. 
          Kaulah, ya Tuhan, Kau Yang Mahakasih; 
          lain tiada lagi. 

-----Persembahan Diedarkan----- 
 
Pria     :  4.  Andaikan Tuhan tidak meraihku, 
       tak mungkin aku akan mencariMu; 
       kar"na kasihMu Kaupeluk diriku 
       dalam tanganMu. 
 
Semua : 5.   Aku bersyukur dan memuji Tuhan, 
         kar"na diriku ikut Kaumasukkan 
         dalam kawanan domba tebusanMu 
         oleh darahMu. 

 

DOA SYUKUR 
P4 : Ya Tuhan, kasihMu setinggi langit dan setiaMu sampai ke wan-awan. Seluruh 

hidup kami dipenuhi 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, seta urapi majelis umat agar mengelola dan 
menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-
Mu. 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 401 ”AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA” 

 

 

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


