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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 Tuhan kami menyambut
umat Tuhan yang hadir pada saat ini.
Mari kita beribadah di Hari Minggu XXV Sesudah 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 ditengah persekutuan
kita, kita mengangkat pujian untuk menyambut Tuhan….
NYANYIAN JEMAAT:
Do=G 4 ketuk

GB 1 : 1, 2, 3“PUJILAH SANG PENCIPTA”

2. Tua dan muda hai ikutlah,
angkat suaramu, nyanyi bergemar Reff,.....
(Bait ketiga dinyanyikan oleh umat setelah prosesi Alkitab masuk)
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3. Segala bangsa di dunia
pun raja-raja mari pujilah, Reff,....

VOTUM
PF
J

Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan
bumi. (Mzm. 124:8)
1 . | 1 . ||
A min.

NAS PEMBIMBING
PF

Amsal 3 : 5-6

“Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar
kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan
meluruskan jalanmu.”

SALAM
PF
J

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

NYANYIAN JEMAAT:

GB 30 : 1, 2, 3 “JANGANLAH TUHAN”

2. Oh, kasihanilah aku, ya Tuhan,
kar"na lesu dan merana jiwaku.
Tolong sembuhkan diriku, ya Tuhan
kar"na gemetar tulang-tulangku.
3. Datang ya Tuhan dan luputkan aku;
berapa lama "ku harus menunggu"?
S"lamatkan aku terhadap lawanku
oleh limpah kasih setia-Mu.
Duduk

PENGAKUAN DOSA
P2

: Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah mengaku akan dosadosa kita
Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapanMu
hakekat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat
hal,3

untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup
yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa; mengembara
dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberianMu dan melupakan kasihMu.
Ya Allah Mahakasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini,
karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarilah kami untuk membenci
kesalahan yang kami lakukan; bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang
kekasih. Tolonglah kami, ya AllahYang Pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu, dan
berjalan pada jalanMu sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami.
Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah, ya Tuhan:

NYANYIAN JEMAAT : GB 41 : 1, 2, 4 “MAUKAH DOSAMU DIHAPUS BERSIH”
(Bait Pertama oleh seluruh umat, bait kedua dan ketiga secara
bergantian,refrain oleh seluruh umat.)

2. Laki-laki
Perempuan
Laki-laki
Perempuan
Semua

Maukah engkau meredam hasratmu?
Besar kuasa-Nya, darah Tuhan.
Datang seg"ra, kau dibasuh bersih;
ajaib kuasa darah Tuhan.
Refr...

4. Perempuan
Laki-laki
Perempuan
Laki-laki
Semua

Maukah engkau jadi abdi Yesus?
Besar kuasa-Nya, darah Tuhan.
Maukah engkau puji Dia terus?
Ajaib kuasa darah Tuhan.
Refr...

BERITA ANUGERAH
PF

J
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Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat,
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam
1 PETRUS 3 : 18 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.
SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.

NYANYIAN JEMAAT:  PKJ 46 : 1, 2 “DARI KUNGKUNGAN DUKA KELAM”
Do=G
6 ketuk
1.

Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, "ku datanglah,
masuk terangMu bebas senang, "ku datang padaMu.
Dari beban kesakitanku masuk ke dalam kekuatanMu;
dalam derita aku datang, ya Yesus, Tuhanku.

2.

Dari dera kepapanku, ya Tuhanku, "ku datanglah,
dan mengecap kekayaanMu, "ku datang padaMu.
Dari cela keaibanku pada salibMu "kuberteduh,
dalam dosaku aku datang, ya Yesus, Tuhanku.

PERINTAH HIDUP BARU
PF

Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti
Tertulis dalam 1 YOHANES 2 : 15-17 yang menyatakan:……….
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh
hidup dan kesaksian kita di dunia.

NYANYIAN JEMAAT:

GB 86 : 1, 4 “AKU BERSYUKUR”

DO=Es 2/4
1. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku;
Dia memberi rahmat-Nya kepadaku.
Reff.
Puji dan syukur kunaikkan kepada-Nya
Yang Maha kudus, di sorga, terpujilah.
Dia sumber hidupku;
bagi-Nya syukur dan pujian s'lamanya.

4. Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku;
susah dan senang 'ku bersandar pada-Nya Reff,.....

Duduk
⌘Kesaksian Pujian

PEMBERITAAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
PEMBACAAN ALKITAB
PF
J

Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan. Haleluya!
NYANYIAN JEMAAT

PKJ 294 “HALELUYA, AMIN”
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P3

: Bacaan Alkitab hari ini dari MAZMUR 103:8-14 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:

GB 9 : 1, 3, 5 “PUJILAH TUHAN, HAI JIWAKU”

Do=C 4/4
1

3. Tuhan memb"ri mahkota padamu
oleh rahmat-Nya yang besar tiada taranya.
Masa mudamu menjadi baru
bagai burung rajawali kuat dan megah.
5. Setinggi langit di atas bumi,
demikianlah kasih Tuhan bagi umat-Nya;
Dia jauhkan segala pelanggaran kita
agar hidup kita s"lamatlah.

PENGAKUAN IMAN (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli)
duduk

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

UNGKAPAN SYUKUR
P4
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Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada
Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab
MATIUS 5 : 23-24 yang menyatakan :
”Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah
dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap

engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah
berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan
persembahanmu itu.”
Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara.
NYANYIAN JEMAAT:

GB 81 : 1, 2, 3 “ALLAH, SUMBER KEMURAHAN”
1.

2.

B'ri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh.
Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Reff,....

----------Umat diberikan kesempatan dahulu utk menyerahkan Persembahan
Khusus(Persepuluhan,Syukur,dll) setelah itu kantong persembahan diedarkan--------3.

B'rilah dengan rela dan senang b'ri kepada Tuhanmu.
Tak 'kan kekurangan apapun, kau dipelihara-Nya.

DOA SYUKUR
P4
: Segala Ungkapan Syukur hanya kepadaMu Bapa di Sorga, Oleh Karena Kasih Karunia dan
Berkat yang selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini, kami percaya semua berkat
yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam Kehidupan kami.
Untuk itu Bapa di Sorga, Sebagai Bukti Ungkapan Syukur kami kepadaMu, saat ini kami
memberikan Persembahan berupa mata uang yang sudah kami siapkan dari rumah kami
masing masing, kuduskan dan terimalah Persembahan kami ini, agar persembahan ini
berkenan di hadapan Tuhan.
Umat : Ajarkanlah kami terus mengucap syukur dalam segala hal, terutama agar
mempersembahkan Tubuh kami yang hidup ini kepadaMu.
P4
: Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa...
Semua : AMIN.

Duduk

PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
AMANAT PENGUTUSAN
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PF : Jemaat, mari berdiri...
Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari,
lakukanlah Firman Tuhan yang telah saudara dengar dengan mengingat nas Alkitab
dalam Surat Efesus 6 : 24 “Kasih karunia menyertai semua orang, yang
mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa.”
NYANYIAN JEMAAT:
Do=D
4/4

GB 116 : 1, 2, 3 “YESUS INGINKAN DIRIMU BERSINAR T’RANG”

(Bait Pertama oleh seluruh umat, Bait kedua oleh kaum Pria, bait Ketiga dinyanyikan oleh kaum
Perempuan. Refrain oleh seluruh umat)
1. Yesus inginkan dirimu bersinar t'rang
agar seluruh dunia memuji-Nya.
Bawa cahaya-Nya di tiap langkahmu,
agar terang-Nya makin jauh tersebar.
Reff:
Di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu,
ingatlah Kristus minta darimu;
pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap,
supaya dunia mengagungkan nama-Nya
2. Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya
bagi semua orang yang berkesah.
Jadikan firman-Nya pelita bagi-Mu,
agar hidupmu jadi saksi teguh.
3. Walau terkadang jalan hidupmu kelam,
pelitamu tetap bersinar terang.
Janganlah padam hanya kar'na kemelut
Tuhan inginkan kau bersinar terus.

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 402B ”AMIN”

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