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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 DAN UNGKAPAN SITUASI
P2
Selamat pagi/sore/malam
Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Hari Minggu II
sesudah PASKAH. Kiranya ibadah hari ini menguatkan iman dan kesetiaan kita terhadap
Tuhan.
Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh ............

AJAKAN BERIBADAH
P2
Saudara-saudara marilah mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk
menghadap Tuhan. (Saat Teduh)
P2
Haleluya! Pujilah, hai hamba-hamba TUHAN, pujilah nama TUHAN
Laki-laki
Kiranya nama TUHAN dimasyhurkan, sekarang ini dan selama-lamanya.
Perempuan
Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari terpujilah nama
TUHAN. (Mzm 113:1-3)
P2
Marilah BERDIRI, nyanyikanlah pujian untuk menyambut Firman Tuhan hadir
ditengah persekutuan kita...

MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN JEMAAT: GB 225 “DARI SEMULA T’LAH KAU TETAPKAN” (2x)
(Bait 1 dinyanyikan secara bergantian, Refrein oleh seluruh jemaat, selanjutnya setelah Alkitab sebagai simbol
kehadiran Tuhan dibawa masuk kedalam ruang ibadah, dinyanyikan kembali oleh seluruh Jemaat)

Do = Bes 4/4

Kantoria

Jemaat

Jemaat

Dari semula t"lah "Kau tetapkan
hidupku dalam tangan-Mu,
dalam rencana-Mu, Tuhan.
Rencana indah t"lah "Kau tetapkan
bagi masa depanku yang penuh harapan.
Reff:
S"mua baik, s"mua baik
apa yang t"lah "Kau perbuat di dalam hidupku.
S"mua baik, sungguh teramat baik;
Kau jadikan hidupku berarti.

---Alkitab, sebagai simbol kehadiran TUHAN, dibawa masuk ke dalam ruang ibadah--Dari semula t"lah "Kau tetapkan
hidupku dalam tangan-Mu,
dalam rencana-Mu, Tuhan.
Rencana indah t"lah "Kau tetapkan
bagi masa depanku yang penuh harapan. Refrein, .....
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VOTUM
PF
Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan
bumi. (Mzm. 124:8)
J
1 . | 1 . ||
A

-

min.

NAS PEMBIMBING

YOHANES 11 : 27

Nas Alkitab yang membimbing kita masuk Minggu II sesudah paskah ini adalah:
“Jawab Marta: “Ya, Tuhan, aku percaya, bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia
yang akan datang ke dalam dunia.”

PF

SALAM
PF

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

J

NYANYIAN JEMAAT: GB 209 : 1, 2, 3 “YA CAHYA KASIH”
Do = F 4/4 (Bait pertama dinyanyikan oleh kantoria, bait kedua oleh jemaat dan ketiga secara bergantian)

1.

Ya Cah"ya Kasih, jalanku kelam;
oh, bimbinglah!
Rumahku jauh, gelap pun mencekam;
oh, bimbinglah!
Tak usah nampak akhir jalanku;
cukup selangkah saja bagiku;

2.

Semula aku rasa tak perlu
bimbingan-Mu,
tetapi kini kupegang teguh
bimbingan-Mu.
Dulu 'ku hidup congkak bermegah;
ya Tuhanku, jangan Kauingatlah!

3.

Kantoria
Laki-laki
Perempuan

'Ku yakin kuasa dan anug'rah-Mu
membimbingku.
Di bukit, ngarai, di samud'ra pun
Kaubimbing t'rus.
Fajar terbit dan nampak bagiku
senyum malaikat yang menyambutku
Duduk

PENGAKUAN DOSA
P2
: Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah mengaku akan
dosa-dosa dan pelanggaran kita, yang akan kita naikkan secara bergantian :
P2
: Ya TUHAN, Allah Bapa kami Mahakudus !
Kami menanti-nantikan Dikau. KepadaMu kami berharap.
Lepaskanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran. Kami sengsara, tidak dapat membuka
mulut melawanMu, sebab Engkau sendirilah yang bertindak.
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Hindarkanlah kami dari pada pukulanMu, kami remuk karena serangan tanganMu. Kami tahu,
ya Tuhan, bahwa Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahan, dan
menghancurkan-nya sama seperti gegat; sesungguhnya, setiap manusia adalah kesia-siaan
belaka.
J

: Dengarkanlah doa kami, ya TUHAN, dan berilah telinga kepada teriakan kami minta tolong,
janganlah berdiam diri melihat air mataku, karena dosa telah menelan kami dan kematian
hendak menerkam kami.
Ampunilah dan bebaskanlah kami, ya Allah di dalam Yesus Kristus. Amin! (Refleksi Maz. 39 :
8 – 14)

NYANYIAN JEMAAT: GB 227 : 1, 2 “TUHAN TUNTUN LANGKAHKU”
DO= C 4 ketuk (bait pertama dinyanyikan oleh kantoria, bait kedua dinyanyikan oleh jemaat)

2.

Bila nanti diriku
dalam dosa terjebak,
aku mohon tangan-Mu
melepaskan diriku.
BERITA ANUGERAH
PF
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan
berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam YOHANES 3 : 16 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 87 : 1, 2 “AKU BERSYUKUR PADAMU”
DO = F 9/8 ketuk (bait pertama dinyanyikan oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian)

1.
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Aku bersyukur pada-Mu, Tuhan,
atas karunia dan kasih-Mu.
Seluruh jiwa, tubuh dan rohku,
'ku persembahkan kepada-Mu.
'Ku bahagia; 'ku sukacita;
ku ucap syukur selamanya

2.

Laki-laki
Perempuan
Jemaat

Oh, Tuhan Yesus, karya-Mu agung;
Dikau curahkan darah kudus
jadi tebusan dosa dunia
agar manusia selamatlah.
Ajarlah kami, bimbinglah kami
agar setia t'rus bersyukur.

PERINTAH HIDUP BARU
PF
Marilah kita BERDIRI dan mendengarkan Firman Tuhan yang menunjukkan cara
hidup untuk dilakukan dalam hari-hari sepanjang minggu yang akan datang.
Firman Tuhan tertulis dalam 1 YOHANES 4 : 16 - 21 yang menyatakan:……….
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh
hidup dan kesaksian kita di dunia.
NYANYIAN JEMAAT: GB 229 : 1, 3 “SENDENGKANLAH TELINGAMU”
(bait pertama dan refrain oleh kantoria, bait ketiga dan refrain oleh seluruh jemaat)

3.

Hanya pada Tuhan saja aku aman dan tenang
Tuhan, kota bentengku perlindungan jiwaku.

Refr.

Duduk
⌘ Kesaksian Pujian

PEMBERITAAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
PEMBACAAN ALKITAB
PF
J

Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan.HALELUYA!
NYANYIAN JEMAAT KJ 472 "HALELUYA”

P3
PF

Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab YOHANES 14 : 27 - 31 yang menyatakan.....
Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur
kepada Allah.
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NYANYIAN JEMAAT: GB 392A KEPADAMU PUJI-PUJIAN
DO=D 3/4

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

Duduk

KHOTBAH

“YESUS: DAMAI SEJAHTERA”
Saat Teduh
JAWABAN JEMAAT

NYANYIAN JEMAAT: GB 126 : 1, 2 “DAMAI SEJAHTERA”
(Bait pertama dinyanyikan oleh seluruh jemaat, bait kedua dinyanyikan oleh bergantian)

2. Presbiter
Laki-laki
Perempuan
Jemaat

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.

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 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: GB 77 : 1, 2 “PERSEPULUHANMU”
Do = E 4/4 (Bait satu dan refrein dinyanyikan oleh Jemaat, bait kedua secara bergantian)

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.
---Jemaat diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membawa Persembahan Khusus
(Persembahan Persepuluhan,Persembahan Syukur,dll) ke Kotak Persembahan yang tersedia.
dan memberikan persembahan melalui Kantong persembahan
yang diedarkan oleh Majelis Jemaat bertugas---

2.

Perempuan
Laki-Laki
Presbiter
Jemaat

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. Refr, .....

DOA SYUKUR
P4
: Jemaat, marilah membawa persembahan kita dengan doa syukur yang kita ucapkan secara
bersama-sama...
P4+J
: Ya Tuhan…
Engkau menurunkan hujan dan menyirami bumi dengan sinar mentari. Seluruh alam
semesta hidup ceria. Sawah dan ladang bertumbuh subur.
Semua umatMu memetik keuntungan karena kebaikanMu.
Pada hari Minggu Paskah kedua ini kami berkumpul di rumahMu untuk membawa korban
syukur dari hasil usaha yang Kauberkati.
Engkau telah membuat segala usaha kami berhasil, ya Tuhan.
Itulah sebabnya kami bersyukur kepada-Mu.
Terimalah syukur hati kami yang dipersembahkan sebagai pendukung pekerjaanMu yang
dilakukan oleh Gereja, sehingga namaMu dimuliakan. Amin
Duduk

PENGUTUSAN
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WARTA JEMAAT
AMANAT PENGUTUSAN
PF

: Saudara-Saudara, Tuhan telah mengurapi kita dengan kuasa Roh Kudus, pergilah,
beritakanlah kabar sukacita, dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan Saudara/i,
Ingatlah pesan Tuhan dalam Galatia 6 : 2 “Bertolong-tolonglah menanggung

bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.”
NYANYIAN JEMAAT:  GB 113 : 1, 2, 3 “GITA SYUKUR MENGGEMA”
(bait pertama dinyanyikan oleh kantoria, bait kedua & ketiga bergantian)

2.

Laki-laki
Perempuan

3.

Presbiter
Jemaat

Yesus Kristus, Penebus, b"rilah hikmat-Mu,
b"rilah kekuatan-Mu.
Layakkan kami untuk bersaksi,
siap sedia rnenyatakan kasih-Mu. Refr, .....
Roh Pengasih, Roh Kudus, tuntun umat-Mu
lewat arus dunia.
Walau tantangan datang menghadang,
kami tetap bersatu kokoh dan teguh. Refr, .....

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 478B “AMIN”

---Salam Persekutuan--hal,8

