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Persiapan Para Petugas
Latihan Lagu
Doa Konsistori
Ucapan Selamat Datang
P2
Selamat Pagi ! Horas/Yahowu/Tabea/Wilujeng Enjing/Sugeng Enjing
Selamat Datang dalam Ibadah Hari Minggu XVIII Ses. Pentakosta. Ibadah hari
ini dilaksanakan dalam terang tema khusus :
“Kepedulian Terhadap Pekerjaan Pelayanan, belajar dari Priskila dan Akwila.”
(Roma 16 : 3-5)
Ibadah malam ini menghantar kita untuk mengingat penyertaan Tuhan
dalam rangka HUT Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat ke-71, tanggal
31 Oktober yang akan datang.
Pelayan Firman dalam ibadah hari ini dilayani oleh Pdt. Margie Ririhena-De
Wanna, KMJ. GPIB Galilea Bekasi
Ungkapan Situasi
P2
Saudaraku, kita dipanggil untuk melayani Allah!
Sering kita berpikir bahwa hanya sebagian orang saja yang dipanggil
untuk
melayani
yaitu
para
pendeta,
diaken/penatua,
pengurus/pelayan unit misioner, pemusik, operator multimedia, dsb.
Alkitab berkata bahwa Allah sendiri-lah yang memanggil kita untuk
melayani. Panggilan kita untuk keselamatan meliputi panggilan kita
untuk melayani. Tidak peduli apa pekerjaan kita, kita dipanggil untuk
melakukan pelayanan dalam hidup kita.
Setiap kali kita memakai kemampuan-kemampuan yang diberikan
Allah untuk menolong orang lain, kita sedang melakukan pelayanan
yang merupakan panggilan kita.
Semua ini sesuai ayat Alkitab yang tertulis dalam surat 1 Petrus 2:9
yang akan kita baca secara bersama-sama :
Jemaat
“Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa
yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu
memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang
telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya
yang ajaib.”
---Saat hening sejenak--P2
Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita supaya menjadi umatNya sendiri, IA melakukan itu bukan berdasarkan apa yang kita sudah
kerjakan, melainkan berdasarkan rencana-Nya sendiri.
Allah memilih kita untuk memberitakan sifat-sifat mulia Allah yang
telah memanggil kita.
Dalam pelayanan, tidak ada pelayanan yang tidak penting. Beberapa
pelayanan bisa dilihat dan beberapa pelayanan berada di balik layar,
tetapi semuanya bernilai. Pelayanan kecil atau yang tersembunyi
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sering membuat suatu perubahan besar. Hayatilah panggilan
tersebut dalam pujian bersama.
Jemaat

GB 120:1 “KRISTUS MEMANGGIL DIRIKU”
(Dinyanyikan oleh seluruh jemaat)
Kristus memanggil diriku juga memanggil dirimu
untuk wartakan kebenaran firman-Nya.
Jangan abaikan suara-Nya,
jangan tegarkan hatimu,
Kristus memanggil dan mengutus dirimu.
Refr:
Dia memanggil, Dia mengutus,
Dia membimbing dan besertamu selamanya.

P2

Hal apa yang kita takutkan ketika kita akan melakukan pelayanan?
Banyak ketakutan, banyak kegelisahan dan banyak lagi kekhawatiran
bercampur dalam hati dan pikiran kita.
Pentingkah pelayanan itu ? Sudah berapa banyakkah waktu, tenaga
dan pikiran yang kita habiskan untuk melakukan pelayanan untuk
orang lain ? Atau waktu, tenaga dan pikiran kita seringkali kita
habiskan untuk memikirkan diri kita sendiri ?
Menyongsong HUT Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB)
ke 71, mari kita merenungkan sejenak, sebagaimana jauhkah kita
sudah memperhatikan pekerjaan pelayanan tersebut?
---Saat teduh sejenak---

P2

Pujian ini kembali membawa kita dalam penghayatan untuk
menerima panggilan Tuhan dan peduli terhadap pekerjaan pelayanan
Tuhan melalui pelayanan dan kesaksian GPIB di seantero Indonesia.

Jemaat

GB 120:3 “KRISTUS MEMANGGIL DIRIKU
(Dinyanyikan oleh seluruh jemaat)
Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia,
tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu.
Janganlah bimbang dan resah atau pun takut dan gentar,
ingatlah, Tuhan bersamamu s’lamanya.
Refr:
Dia memanggil, Dia mengutus,
Dia membimbing dan bersamamu selamanya.

P2

Siapkah engkau menghadap Allah?
Mari umat Tuhan, kita berdiri .
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Menghadap hadirat Allah dalam pujian ...
MENGHADAP ALLAH
“KUNYANYIKAN KASIH SETIA TUHAN”

PKJ 14

(Dinyanyikan dua kali, pertama kali oleh seluruh jemaat, kedua kali secara bergantian)

Jemaat

Kunyanyikan kasih setia Tuhan
selamanya, selamanya.
Kunyanyikan kasih setia Tuhan
selamanya, kunyanyikan s'lamanya.
Kututurkan tak jemu kasih setiaMu Tuhan;
kututurkan tak jemu kasih setiaMu
turun-temurun.
Prosesi Firman Tuhan dibawa masuk

Perempuan Kunyanyikan kasih setia Tuhan
selamanya, selamanya.
Laki-laki
Kunyanyikan kasih setia Tuhan
selamanya, kunyanyikan s'lamanya.
Jemaat
Kututurkan tak jemu kasih setiaMu Tuhan;
kututurkan tak jemu kasih setiaMu
turun-temurun.
VOTUM
PF
Jemaat

Pertolongan bagi kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan
langit dan bumi. (Mazmur 124:8)
1 . / 1 . // A - min.

NATS PEMBIMBING
2 Timotius 1 : 9
PF
“Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan
panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan
berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah
dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan
zaman”
SALAM
PF
Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dan Kristus Yesus,
Juruslamat kita, menyertai engkau.(Titus 1:4)
J
dan menyertaimu juga
Nyanyian

KITA MENABURKAN BIJI KEBENARAN

GB. 283

(Bait pertama dinyanyikan oleh Kantoria, Bait kedua oleh seluruh jemaat)

Kita menaburkan biji kebenaran
pada pagi hari, siang dan petang;
kita menantikan waktu penuaian:
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Jemaat

Jemaat

pasti ada hasil, hati pun senang.
Refr:
Mari kumpulkan, mari kumpulkan,
pasti ada hasil, hati pun senang.
Mari kumpulkan, mari kumpulkan,
pasti ada hasil, hati pun senang.
Taburkanlah dalam t’rang dan kegelapan,
walaupun bertiup angin yang kencang;
kerja dan usaha akan digenapkan:
pasti ada hasil, hati pun senang.

jemaat duduk
PENGAKUAN DOSA (P2 menanti sampai jemaat dalam keadaan tenang)
P2
Ketika menghadap Tuhan, kita menyadari bahwa
tidak ada satupun diantara kita yang bersih dari kesalahan.
Saya mengajak kita semua untuk menakar diri, membuka hati.
Akuilah kedegilan hati, dosa dan kejahatan kita di bawah kaki Kristus.
---Hening sejenak diiringi instrumentalia--Komisi Pelkes Bapa Mahapengasih, kami mengaku bahwa kami telah berlaku jahat
Kami membenarkan diri untuk melakukan kekerasan dan merancang
kejahatan di dalam hati.
Lidah kami berbisa seperti ular, menghasut orang dan timbulkan
amarah.
Kami merencanakan perangkap untuk menjatuhkan orang
lain dan bergembira diatas penderitaan sesama. Ampunilah kami.
---Hening sejenak diiringi instrumentalia--Komisi Pelkes Bapa Mahapemurah, kami mengaku bahwa kami telah salah berdoa.
Kami meminta untuk dijauhkan dari malapetaka dan musibah
tetapi hidup kami tidak pernah mendatangkan berkah bagi sesama
Ketika kami sakit hati karena perbuatan anggota keluarga,
teman, warga gereja, pelayan atau atasan, kami mendoakan mereka
agar mendapat bencana, supaya bara api menimpa mereka.
Ampunilah kami.
---Hening sejenak diiringi instrumentalia--Komisi PPSDI Bapa Maha pengampun, kami mengaku bahwa kami lalai membela
yang lemah
kami hanya memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan pribadi
tetapi tidak bersuara ketika ketidakbenaran terpapar didepan kami.
Ketika kami, Engkau utus ke tengah dunia untuk menjadi berkat dan
penolong, kami menyiakan-nyiakan waktu dan kesempatan yang
5

berharga dan lebih fokus untuk mendapatkan keuntungan dan
kebahagiaan fana.
---Hening sejenak diiringi instrumentalia--Komisi PPSDI Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa, dan yang
memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa milik-Nya sendiri; yang tidak
bertahan dalam murka-Nya untuk seterusnya, melainkan berkenan
kepada kasih setia?
Jemaat

P2

Kiranya Engkau kembali menyayangi kami,
menghapuskan kesalahan-kesalahan kami
dan melemparkan segala dosa kami ke dalam tubir-tubir laut.
(Mikha 7:18-19)
Dengarlah permohonan kami serta nyatakanlah kiranya
pengampunanMu atas kami. Dibawah kaki salibMu kami memohon.
Amin.

Nyanyian

PADA KAKI SALIBMU
KJ 368
(Dinyanyikan setengah suara dan lembut.
Bait pertama dinyanyikan oleh kantoria, bait kedua oleh seluruh
jemaat, bait ketiga secara bergantian)

Kantoria

Pada kaki salibMu, Yesus, 'ku berlindung;
Air hayat Golgota pancaran yang agung.
Refr:
SalibMu, salibMu yang kumuliakan
Hingga dalam sorga k'lak ada perhentian.

Jemaat

Jemaat

Pada kaki salibMu kasihMu kut'rima;
Sinar Bintang Fajar t'rang yang memb'ri cahaya. Refr.

Perempuan Pada kaki salibMu kuingat kurbanMu,
Laki-laki
dalam jalan hidupku kukenang selalu.

Refr.

BERITA ANUGERAH
PF
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi!
Apakah setiap doa pengakuan dan pujian yang dinaikkan tadi adalah
yang lahir dalam hati kita?
Umat Merespons dengan menjawab “Ya, doa pengakuan dan pujian
yang kami naikkan benar lahir dari dalam hati kami”
Apakah pengakuan itu lahir dari kesungguhan dan kesadaran?
Apakah kita benar-benar menyadari kesalahan dan perilaku kita?
Umat Merespons dengan menjawab “Ya, kami mengaku dengan
sungguh dan sadar akan segala kesalahan kami”
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Maka, kepada setiap orang, setiap jiwa yang mengakui segala dosa
dan kesalahannya di hadapan TUHAN semesta alam, Tuhan Yesus
menyampaikan berita anugerah yang membebaskan jiwa-jiwa yang
terbelenggu. DIA bersabda ...
"Percayalah, hai anak-Ku, dosamu sudah diampuni."(Matius 9:3c)
Berdasarkan berita anugerah tersebut, maka sebagai Pelayan Tuhan
Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa, telah
berlaku di dalam nama Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus.
Syukur kepada Allah. Amin.

Jemaat
Nyanyian

TUNTUN AKU TUHAN ALLAH
KJ. 412
(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian)
Tuntun aku, Tuhan Allah, lewat gurun dunia.
Kau perkasa dan setia; bimbing aku yang lemah.
Roti sorga, Roti sorga,
puaskanlah jiwaku,
puaskanlah jiwaku.

Perempuan
Laki-laki
Jemaat

Buka sumber Air Hidup, penyembuhan jiwaku,
dan berjalanlah di muka dengan tiang awanMu.
Jurus’lamat, Jurus’lamat,
Kau Perisai hidupku,
Kau Perisai hidupku.

PERINTAH HIDUP BARU
PF
Jemaat Tuhan, mari berdiri...
Dengarkanlah perintah hidup baru, sebagaimana yang dibacakan
dari Injil Matius 25 : 31-40, sesuai dengan Alkitab dalam Bahasa Indonesia
sehari-hari (BIS), yang menyatakan demikian ...
PF

"Apabila Anak Manusia datang sebagai Raja diiringi semua malaikat-Nya, Ia
akan duduk di atas takhta-Nya yang mulia. Segala bangsa akan
dikumpulkan di hadapan-Nya. Lalu Ia akan memisahkan mereka menjadi
dua kumpulan seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Orangorang yang melakukan kehendak Allah akan dikumpulkan di sebelah
kanan-Nya, dan yang lain di sebelah kiri-Nya. Kemudian Raja itu akan
berkata kepada orang-orang di sebelah kanan-Nya,

PF

'Marilah kalian yang diberkati oleh Bapa-Ku. Masuklah ke dalam Kerajaan
yang disediakan bagimu sejak permulaan dunia, Sebab pada waktu Aku
lapar, kalian memberi Aku makan, dan pada waktu Aku haus, kalian
memberi Aku minum. Aku seorang asing, kalian menerima Aku di
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rumahmu. Aku tidak berpakaian, kalian memberikan Aku pakaian. Aku
sakit, kalian merawat Aku. Aku dipenjarakan, kalian menolong Aku.'
Jemaat Lalu orang-orang itu akan berkata, 'Tuhan, kapan kami pernah melihat
Tuhan lapar lalu kami memberi Tuhan makan, atau haus lalu kami
memberi Tuhan minum? Kapan kami pernah melihat Tuhan sebagai orang
asing, lalu kami menyambut Tuhan ke dalam rumah kami? Kapan Tuhan
pernah tidak berpakaian, lalu kami memberi Tuhan pakaian? Kapan kami
pernah melihat Tuhan sakit atau dipenjarakan, lalu kami menolong
Tuhan?' Raja itu akan menjawab ...
PF

'Ketahuilah: waktu kalian melakukan hal itu, sekalipun kepada salah
seorang dari saudara-saudara-Ku yang terhina, berarti kalian
melakukannya kepada-Ku!'
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh
hidup dan kesaksian kita di dunia.

Nyanyian

BESARKAN NAMA TUHAN
KJ. 46
(Dinyanyikan oleh seluruh jemaat)
Besarkan nama Tuhan, Haleluya;
kasihNya tak berkurang, Haleluya!
Sekalipun keluhan menimpa umatNya,
berkatNya ditemukan, Haleluya!
Dib'rinya hidup baru, gelap menjadi t’rang;
sabdaNya besertamu di ngarai yang kelam.
Hai kamu yang selalu padaNya berpegang,
tak usah ragu-ragu: tuntunanNya tent’ram.
Jemaat duduk

Persembahan Pujian : Paduan Suara/Vocal Group
PEMBERITAAN FIRMAN ALLAH
Doa Eplikese / Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
PF
Tenangkan hati dan pusatkan seluruh hidup kita kepada Tuhan.
Kantoria akan membimbing kita melalui nyanyian permohonan Gita
Bakti 56
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Kantoria

Roh Kudus Turunlah, Masuklah.

GB 56

PF

Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin

Pembacaan Alkitab
PF
Marilah berdiri untuk mendengar pembacaan dari Alkitab: Haleluya!
Jemaat

HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU
GB 394
Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s'lamanya,
Haleluya! Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya,
Pujilah Tuhanmu s'lamanya, Haleluya!

P3

Bacaan Alkitab hari ini dari Surat Roma 16 : 3 - 5 yang menyatakan
.......
Demikian pembacaan Alkitab.

PF

Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara
kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.

Jemaat

KEPADAMU PUJI-PUJIAN
GB 392B
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan:
Ya Bapa, Put'ra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya

KHOTBAH
---saat teduh merenungkan firman Tuhan --JAWABAN UMAT
Nyanyian

LIHATLAH SEKELILINGMU
KJ. 428
(Bait pertama oleh Kantoria, bait kedua oleh seluruh jemaat, bait
ketiga secara bergantian)

Kantoria

Lihatlah sekekelingmu,
pandanglah ke ladang-ladang
yang menguning dan sudah matang,
sudah matang untuk dituai!
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Jemaat

Refrein:
Lihatlah sekekelingmu,
pandanglah ke ladang-ladang
yang menguning dan sudah matang,
sudah matang untuk dituai!

Jemaat

Apa arti ladang-ladang,
apa yang perlu dituai?
Ladang itu seluruh dunia,
manusialah tuaiannya.
Refr.

Laki-laki

Milik siapa ladang itu?
Untuk siapa tuaiannya?
Perempuan
Milik Allah dan untuk Allah
isi dunia kerajaanNya
Refr.
.
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
PF
Jemaat Tuhan. Saya akan membimbing Doa kita hari ini, tetapi Saudara
diberikan kesempatan menaikkan doa permohonan pribadi di dalam hati.
Mari tenangkan hati dan berdoa kepada Tuhan, Sang Khalik yang Maha
Rahimi dan Maha Rahmani...
--- hening sejenak --PF

Kami berdoa bagi ...
(dilanjutkan dengan Pokok Doa syafaat sesuai harapan lokal jemaat dan
diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan Doxology 389B )

Ajakan Memberi Persembahan
P4
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi
persembahan kepada-Nya. Dengarlah Nats Alkitab : 1 Tawarikh 16:29
yang menyatakan: “Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah
persembahan dan masuklah menghadap Dia! Sujudlah menyembah
kepada TUHAN dengan berhiaskan kekudusan.” Tuhan memberkati
saudara dan persembahan saudara.
Pujian

T’RIMAKASIH YA TUHANKU
PKJ. 148
(Bait pertama oleh Kantoria, bait-bait selanjutnya dinyanyikan
oleh seluruh jemaat)
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Kantoria

T'rima kasih ya Tuhanku,
atas hari pemberianMu.
Hari baru limpah rahmat
dan dipenuhi oleh kasihMu.
Kaucurahkan pada umatMu,
Kaucurahkan pada umatMu.

Jemaat

T'rima kasih atas waktu
yang Dikau tawarkan padaku,
agar dalam masa muda
aku belajar tentang kasihMu,
yang besar dan mulia itu,
yang besar dan mulia itu.

--- Umat menyerahkan persepuluhan dan ucapan syukur lainnya diiringi oleh
instrumentalia --‘Kan kupakai waktu itu
melakukan tanggung jawabku
dan menolong sesamaku
menurut firman serta karyaMu,
kar'na itu makna kasihMu,
kar'na itu makna kasihMu.
--- umat memberikan persembahan diiringi oleh instrumentalia setelah
terkumpul, bait keempat dinyanyikan--Puji syukur kuucapkan
atas waktu yang Kauciptakan.
Kutaati, kuhargai
di dalam kata dan perbuatanku,
agar nyata hidup beriman,
agar nyata hidup beriman.
Doa Persembahan Syukur
P4
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada
Tuhan dalam doa syukur :
Allah yang Rahmani, kami mengaku dihadapanMu, bahwa kami
kurang berempati terhadap yang menderita, dan hidup kami belum
menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan
di hadapanMu. Melalui Firman Tuhan yang diberitakan, kami
menyadari bahwa kami telah menerima begitu banyak daripadaMu
dan sangat sedikit yang kami berikan kepadaMu.
Semua
Ya Yesus, Anak Domba Allah.
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Terimalah persembahan kami ini,
sebagai bentuk awal dari tekad dan komitmen kami,
untuk tidak hanya memberi persembahan atau sumbangan
berbentuk uang, melainkan mengabdikan hidup kami secara utuh
sehingga kami dilayakkan untuk disebut sebagai pelaku
FirmanMu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat duduk
PENGUTUSAN
Warta Jemaat
Amanat Pengutusan
PF
Jemaat Tuhan! Mari berdiri, terimalah amanat pengutusan!
Pergilah dan jadilah pekerja-pekerja Allah!
Milikilah hati yang penuh welas asih!
Carilah yang hilang, yang tersisih, dan menderita!
Perhatikanlah mereka yang rendah diri dan hilang harapan!
Terimalah mereka yang datang dan mencari Allah!
Temukan wajah Kristus yang hidup diantara mereka dan
menantikan sikap iman Kristiani yang nyata-nyata lewat perkataan
dan perbuatan.
Pujian
Semua

Peremp
Laki2
BERKAT
PF
Jemaat

UTUSLAH KAMI
GB 115
Utuslah kami masuk dalam dunia ini menjadi saksi bagi kerajaanMu;
membawa damai dan terang-Mu yang abadi,
menabur kasih bagi dunia yang resah.
Refrein. Utuslah kami jadi saksi yang setia,
membawa kabar sukacita yang abadi,
supaya dunia mengaku dan percaya;
Engkaulah Yesus, Tuhan, Jurus’lamat dunia.
Berilah kami hati tulus melayani,menolong orang-orang berbeban
berat.
Berilah kami Roh yang tabah dan setia untuk nyatakan kasih bagi
dunia. Refr.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah
berkatNya:......
AMIN
GB. 402A
Amin, amin, amin.
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