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PERSIAPAN 
 Tim SatGas menyambut jemaat dengan mengikuti ProKes 

 Doa Konsistori  

 Penjelasan Tata Ibadah dan Pengenalan lagu 

 Saat Teduh 

Ucapan Selamat Datang 

P2  Jemaat yang dikasihi Tuhan! Selamat pagi. 

Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat 

beribadah pada hari Minggu Trinitas. Kiranya ibadah yang kita 

lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati oleh-Nya. 

pelayan Firman pada hari ini adalah : Pnt. Agustinus Lokollo. 

MENGHADAP TUHAN 

P2 Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah menyambut kita dalam 
hadiratNya dan mengundang kita dalam kekudusan-Nya dan 
menikmati kebersamaan dengan-Nya. 

 Mari berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-
tengah persekutuan kita dengan menyanyikan kidung pujian bagi 
kemuliaan nama-Nya!  

Nyanyian Jemaat GB 1 : 1-2 “Pujilah Sang Pencipta” 

Reff Pujilah Sang Pencipta, Maha mulia, 
 Pujilah Dia hai segala malak-Nya, 

 Keagungan-Nya mengatasi semesta, 
 Segala yang tercipta puji nama-Nya 

Samud’ra raya, gunung, lembah, 

Hewan, tumbuhan, hai bernyanyilah 

----   Prosesi Alkitab dibawa masuk ----- 

Reff Pujilah Sang Pencipta, Maha mulia, 
 Pujilah Dia hai segala malak-Nya, 
 Keagungan-Nya mengatasi semesta, 

 Segala yang tercipta puji nama-Nya 

Tua dan muda hai ikutlah, 
Angkat suaramu, nyanyi bergemar 

Votum  

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan 
langit dan bumi 

PF+J KJ 476 A     
            Amin, amin   
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Nas Pembimbing          Mazmur 69 : 36-37  

PF Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota 
Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya; anak 

cucu hamba-hamba-Nya akan mewarisinya, dan orang-orang 
mencintai nama-Nya akan diam di situ. 

Salam  

PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari 
Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.   I Korintus 1 : 3 

J dan menyertaimu juga  

Nyanyian Jemaat KJ 242 “Muliakan Allah Bapa” 

 Muliakan Allah Bapa, muliakan Put’raNya 

 Muliakan Roh Penghibur, ketiganya Yang Esa! 
 Haleluya, puji Dia Kini dan selamanya!  

Doa Hari Ini                               duduk  

P2 Dihadapah Allah Tritunggal. Mari kita tunduk dalam penyesalan 
untuk mengaku kesalahan dan dosa kita masing-masing .... 

................diawali pengakuan pribadi diiringi instrumen musik KJ 43 

P2  Ya Allah Tritunggal, termulialah nama-Mu diseluruh bumi, 
sekarang dan sepanjang zaman. 

 Dihadapan-Mu, Allah yang Esa dan Mahakuasa, kami datang 
tersungkur karena bersalah dan berdosa. Kami mengaku lalai 
mewujudkan persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama 

dalam ibadah. Kami lalai mengelola seluruh ciptaan di bumi yang 
telah Engkau baharui dan selamatkan ini. Ampunilah dan 
dengarlah seruan kami, ya Tuhan. 

J KJ 43 “Tuhan, Kasihani Kami” 

 Tuhan, kasihani kami! Kristus , kasihani kami! Tuhan, kasihani 
kami!  

 Kesaksian Pujian  
duduk  
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PELAYANAN FIRMAN 

Saat Teduh  
(Jemaat dimohon hening, mempersiapkan hati & pikiran menyambut Firman Allah) 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

Pembacaan Alkitab 
 
PF Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang 

dibacakan dari Alkitab: Haleluya!   
 

 
J Haleluya  GB 393 

 Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah 

 Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah!  

P3 Pembacaan Alkitab pada minggu ini terambil dari Kejadian 9 : 1-3  

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap 

diantara kamu dan ucaplah syukur pada Allah. 
 

J  KepadaMu Puji-Pujian GB 392B 

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 Respons   KJ 413 “Tuhan Pimpin AnakMu”  

Tuhan pimpin anakMu, agar tidak tersesat 
Akan jauhlah seteru, bila Kau tetap dekat 

Reff Tuhan pimpin! Arus hidup menderas; 
 Agar jangan ‘ku sesat, pegang tanganku erat 

Pengakuan Iman                                              berdiri  
             duduk  

Doa Syafaat  (diakhiri Doa Bapa Kami . .  doksologi GB 389B) 

Kesaksian Pujian 
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Pengucapan Syukur 

Ajakan Memberi 

P4  Saudara-saudara, kita patut mengungkapkan syukur kita kepada 

Tuhan, atas berkat dan penyertaan-Nya dalam hidup kita, marilah 
kita mempersembahkan persembahan syukur untuk pekerjaan 

pelayanan Bait Tuhan seperti yang tertulis dalam Mazmur 118 : 1 
yang menyatakan …… 

  “Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya 

untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. 

  Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 

Nyanyian Persembahan GB 81 : 1-2 “Allah, Sumber Kemurahan” 

Reff Allah Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu 
 Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan, kini dan kekal 
 

 Bawa persembahanmu seg’ra pada Tuhan Allahmu 
 Ingat akan janji-Nya tetap, Ia memberkatimu reff 

--- umat memberi persembahan --- 

Reff Allah Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu 

 Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan, kini dan kekal 

 B’rilah dengan rela dan senang b’ri kepada Tuhanmu 
 Tal’kan kekurangan apapun, kau dipelihara-Nya reff 

Doa Syukur                  berdiri  

P4 Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini 

kepada Tuhan dalam doa: 

  Terpujilah nama-Mu ya Allah yang Esa. Dengan hati 
bersukacita kami mempersembahkan pemberian syukur 

sebagai jawaban terhadap pengorbanan Yesus Kristus demi 
pengampunan dosa dan jalan selamat umatMu ini. Kami 
berdoa dalam pengharapan, kiranya Yesus Kristus selalu di hati 

kami, agar kesaksian kami diteguhkan dengan perbuatan ajaib 
yang dilakukan Allah terhadap semua orang yang yang 
mengasihi namaMu. Jadikanlah kami alat pelayanan yang 

menghadirkan kemuliaanMu di dunia ini; demi Kristus Yesus, 
Tuhan kami. AMIN. 

                 duduk  
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PENGUTUSAN 

Warta Jemaat  

Amanat Pengutusan                                                        berdiri  

PF Jemaat, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu 
sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar 

Nyanyian Jemaat  GB 285 “Dalam Roh Yesus Kristus” 

Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap, 
Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap, 

Mendoakan semua jadi satu kelak 

Reff Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya 
 Dalam kasih Tubuh Kristus yang Esa 

Berkat 

PF   Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta 

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.”   

(Bil. 6:24-26) 

J   GB 400 “Amin, Amin” 

Amin, amin. Haleluya, amin. 

  
 

tetap berdiri hingga Alkitab dibawa keluar 
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