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PERSIAPAN :
 Doa persiapan
UCAPAN SELAMAT DATANG
P.2.
Jemaat terkasih, Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di Hari Minggu Kesembilan belas Sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan
Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya.
Pemberita Firman Tuhan pada ibadah ini adalah : Pdt. Ny. YVONNE D. TAROREH-LOUPATTY.
AJAKAN BERIBADAH
P.2. Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir ditengah-tengah persekutuan kita.
I. MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN UMAT : GB 3 : 1-2 MARI MENYEMBAH
1

.. prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumen...
2 Mari menyembah Bapa Pencipta,
agung dan besar s'lama-lamanya.
Kaulah Allah, Alfa - Omega,
kami datang, sujud menyembah.
VOTUM
P.F.
Umat

Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
1 . / 1 . //
A - min.

NAS PEMBIMBING
P.F. “Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu! Apakah kamu
tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian,
kamu tidak tahan uji”. (2 Korintus 13 : 5)
SALAM
P.F. Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai
kamu. ( I Kor. 1 : 3 )
Umat DAN MENYERTAIMU JUGA.
NYANYIAN UMAT : GB 225 DARI SEMULA T‟LAH „KAU TETAPKAN
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.
Ref. : 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.
duduk
DOA HARI INI
P.2. Jemaat mari berdoa kepada Allah:
Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam
kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami
datang untuk beribadah, sujud sembah dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan
menguduskan ibadah saat ini.
Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak
dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami
pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu.
Sebab hanya oleh rahmat-Mu, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur
atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini.
Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan Firman dan kehendak-Mu
sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami, banyak orang
akan memuji dan memuliakan nama-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
NYANYIAN UMAT : GB 262 : 1 BAGAI RUSA RINDUKAN AIR
1 Bagai rusa rindukan air, jiwaku merindukan-Mu.
Engkau, Tuhan, hasrat jiwaku, 'kusembah selamanya.
Ref. : Hanya 'Kau kekuatanku, perisai dan kes'lamatanku.
Engkau, Tuhan, hasrat jiwaku 'kusembah selamanya.
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
II. PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
P.F. . . . . . . .
hal 2

PEMBACAAN ALKITAB
P.F. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. HALELUYA!!
Umat KJ 473b HALELUYA
Haleluya, haleluya, haleluya!
P.3. Bacaan Alkitab hari ini dari HOSEA 6 : 1 – 3 yang menyatakan . . . . . .
Demikianlah pembacaan Alkitab.
P.F. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur
kepada Allah.
Umat GB 392a KEPADAMU PUJI-PUJIAN
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.
duduk
KHOTBAH
“BERBALIK MENGENAL TUHAN DAN DIPULIKAN”
(saat teduh)
III. JAWABAN UMAT
NYANYIAN UMAT : KJ 356 : 1-2 TINGGALAH DALAM YESUS
1. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridNya,
b'lajarlah Firman Tuhan, taat kepadaNya.
Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasaNya.
Dialah Pokok yang benar, kitalah rantingNya.
2 Kita sebagai ranting pasti berbuahlah,
asal dengan setia tinggal di dalamNya.
Tinggallah dalam Yesus, muliakan namaNya:
hidup berlimpah kurnia hanya di dalamNya!
PENGAKUAN IMAN RASULI
PF
Mari berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli.Dengan hati dan mulut,
masing-masing berkata : ..........
duduk
DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doxologi KJ 475 KAR‟NA ENGKAULAH )
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
PENGUCAPAN SYUKUR
P.4. Saudara-saudara persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah.
Marilah kita berikan yang terbaik kepada-Nya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita.
Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan.
Dengarlah nas Alkitab dalam 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. Sebelum memberi persembahan, mari
bernyanyi:
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NYANYIAN UMAT : KJ 450: 1, 3 & 4 HIDUP KITA YANG BENAR
1 Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur.
Dalam Kristus bergemar; janganlah tekebur.
Ref. : Dalam susah pun senang; dalam segala hal
Aku bermazmur dan ucap syukur; itu kehendakNya!
3 Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur,
kar'na Kristus, Penebus, berkurban bagimu!

Ref. :

(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)
4 Bertekun bersyukurlah hingga suaraNya kaudengar:
"Sungguh indah anakKu, ungkapan syukurmu."

Ref. :

P.4.

Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur :
Ya Allah sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur, kebaikan-Mu menyertai kami.
Kasih-Mu mendamaikan dan mengubah hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juruselamat yang
hidup
Inilah kami, yang membawa persembahan kepada-Mu. Apa yang kami berikan dengan senang ini
kiranya berkenan bagi-Mu. Pakailah hidup kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan dan
kesaksian gereja Tuhan menjadi berkat. Dalam nama Yesus, sang sumber berkat yang hidup kami
berdoa dan bersyukur. Amin.
duduk
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
IV. PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT (P.6.)
berdiri
AMANAT PENGUTUSAN
P.F. Pergilah dengan damai sejahtera untuk meneruskan pelayanan Tuhan melalui keluarga,
persekutuan dan aktivitas sehari-hari. Mari menyanyi dari ……..
NYANYIAN UMAT : GB 208 : 1 TAK „KU TAHU „KAN HARI ESOK
1 Tak ku tahu ‘kan hari esok, namun langkahku tegap.
Bukan surya kuharapkan, kar’na surya ‘kan lenyap.
Oh, tiada ‘ku gelisah akan masa menjelang;
‘ku berjalan serta Yesus. Maka hatiku tenang.
Ref. : Banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang.
Tapi t’rang bagiku ini: Tangan Tuhan yang pegang.
BERKAT
P.F. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya:
……………
Umat (KJ. 478b “AMIN, AMIN, AMIN”)

hal 4

