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TATA IBADAH 

PERSIAPAN 

 Doa pribadi warga jemaat 

 Para pelayan berdoa  

   

AJAKAN BERIBADAH 

P2  Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 

 Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari 

Minggu XVI sesudah Pentakosta bagi jemaat yang berada di 

rumah masing-masing.  

Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan 

Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya.  

Pemberita  Firman  pada  Ibadah  Hari  Minggu ini adalah  

Pdt.Ny. Vera Tresje Kaya-Loupatty 

M E N G H A D A P   T U H A N 

P2 Umat Tuhan, dengan sukacita dan syukur, mari berdiri 

menyambut Firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita 

dan memuji Tuhan dari GB 17 

 GB 17 : 1-2 “Abadi Tak Nampak” 

Abadi, tak nampak, Yang Maha Esa, 

yang tak terhampiri terang takhta-Nya, 

yang dalam Puta-Nya telah di kenal, 

bagi-Nyalah hormat dan kuasa kekal  

prosesi Alkitab dibawa masuk 

Ibarat cahaya berkarya tenang, 

wibawa rajawi kekal Kupegang 

Teguh bagai gunung keadilan-Mu, 

dan awan-Mu sarat dengan kasih-Mu  

VOTUM 

PF  Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  

yang menjadikan langit dan bumi. 

Jmt KJ 476B Amin 
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NAS PEMBIMBING                                                    Mazmur 37 : 5 

PF  “Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN dan percayalah 

kepada-Nya, dan Ia akan bertindak.” 

S A L A M      1 Korintus 1 : 3 

PF  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan 

dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.  

Jmt Dan menyertaimu juga  

Nyanyian Jemaat  GB 226 : 1&3  “Hidup Yang Jujur” 

Hidup yang jujur hendak ku serah 

Pada Yesusku yang aku sembah 

Persekutuan, mesra dan kudus, 

Ingin kuikat dengan Penebus 

Reff Ya Yesus, Kaukorbankan darah-Mu bagiku; 

 Kub‟ri masa depanku dan hidup bagi-Mu 

 Hatiku kuserahkan menjadi takhta-Mu 

 Kuminta, kuasailah seluruh hidupku 

Di mana-mana, setiap kerja 

„kan kulakukan demi nama-Nya 

Rela menanggung sengsara pedih, 

„ku ikut Yesus, kupikul salib  reff 

duduk 

DOA HARI INI 

P2  Jemaat Tuhan, mari kita menaikan doa kita kepada Tuhan:  

  Ya Allah, Bapa sumber segala kerahiman. Pada awal hari baru 

ini kami menghaturkan puji dan syukur kepada-Mu atas 

perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur atas 

hari baru yang membawa kesegaran dan membangkitkan 

semangat baru bagi hidup kami. Berilah kami kemampuan 

baru untuk menghayati iman dan mengamalkan kasih 

sepanjang hari ini. Bimbinglah kami sepanjang hari ini; 

arahkanlah pikiran dan hati kami, jangan sampai akal 

merancang pikiran benci dan dendam, tindakan marah dan 

cemburu, keinginan jahat dan mementingkan diri. Jagalah 

lidah dan bibir kami, jangan sampai terucap kata yang 

menyakitkan hati, kata yang kejam menusuk rasa, kata yang 
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tidak benar, kata yang menghina. Tuntunlah tingkah laku dan 

perbuatan kami, supaya sepanjang hari ini kami dapat 

melakukan seturut kehendakMu, tidak pernah jemu menolong 

sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman 

dan mengamalkannya dengan sekuat tenaga kami. Semua ini 

kami sampaikan kepada-Mu, Di dalam nama Tuhan Yesus, 

kami berdoa dan bersyukur, Amin. 

GB 50 : 1-2 “Perubahan Ajaib” 

Perubahan ajaib terjadi padaku, 

Ketika kasih Yesus masuk di hatiku 

Api Roh-Nya yang Kudus murnikan jiwaku 

Hingga hidupku yang lama kini jadi baru 

Reff Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, 

 Tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku 

 Aku ingin selalu tetap di jalan-Nya 

 Dan menjadi saksi Kristus kini dan s‟lamanya 

Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut 

Setia, murah hati, bawa sukacita, 

Rendah hati dan ramah terhadap orang lain 

Itu sikap nyata dari perubahan ajaib reff 

saat hening 

P E M B E R I T A A N   F I R M A N 

 

DOA BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF . . . 

PEMBACAAN  ALKITAB 

PF  Jemaat Tuhan silahkan berdiri dan sedia mendengar Firman 

Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya! 

 GB 394  

Jmt Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s‟lamanya, Haleluya! 

 Nyanyi dan soraklah agungkan nama-Nya, 

 Pujilah Tuhanmu s‟lamanya, Haleluya! 
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P2       Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru,  

1 Korintus 16 : 10-18, yang menyatakan:  . . . . . .  

Demikianlah Pembacaan Alkitab. 

PF  Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam  

di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 GB 392B 

Jmt Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan: 

 Ya Bapa, Put‟ra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya 

duduk 

K H O T B A H 

… – saat teduh – hening- kesempatan merenungkan Firman Allah … 

J A W A B A N   J E M A A T 

KJ 282 : 1-2 “Seluruh Umat Tuhan oleh-Nya Dikenal” 

Seluruh umat Tuhan oleh-Nya dikenal: 

Besar kecil semua, sekarang dan kekal 

Mereka dijagai di dalam dunia; 

Baik hidup maupun mati mereka milik-Nya 

Baik hidup maupun mati mereka milik-Nya 

Mereka dikenal-Nya yang hidup beriman, 

Yang patuh dan percaya berdasarkan Firman 

Firmanlah yang menjadi santapan yang baka, 

Firmanlah yang menjamin bertahan s‟lamanya 

Firmanlah yang menjamin bertahan s‟lamanya 

 

PENGAKUAN  IMAN (PF mengajak jemaat untuk berdiri) 

duduk 

DOA SYAFAAT 

PF . . . diakhiri Doa Bapa Kami - Doxologi GB 389B 

PENGUCAPAN  SYUKUR  

P3  Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita, marilah 

dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi 

persembahan kepada-Nya dengarlah Firman Tuhan dalam  

Mazmur 96 : 8 yang menyatakan 
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 “Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah 

persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya”   

Persembahan Bapak, Ibu dan saudara dapat diserahkan 

kepada Bendahara PHMJ (Pnt. Dominggus Huwae) atau 

dapat dikirim ke Rekening. Mandiri an. GPIB ABRAHAM  No. 

163-00-0127927-5 

 

Nyanyian Jemaat   

GB 78 : 1-2 “Yesus Kristus, Sumber Hidup”  

 Reff Yesus Kristus, Sumber Hidup, 

  Jurus‟lamat, Dialah! 

  Dalam t‟rang-Nya ada hidup; 

  Puji Dia s‟lamanya! 

 Keadilan dan hukum-Nya bagai benteng yang teguh 

 Bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh 

 Di naungan kasih Tuhan menusia berteduh; 

 Dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh 

DOA PERSEMBAHAN 

Pelayan dan jemaat berdiri, naikan doa syukur  

P3   Jemaat, mari berdiri menyerahkan persembahan ini kepada 

Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa: 

Ya Allah kami, kami bersyukur kepadaMu dan memuji 

namaMu yang agung itu, sebab siapakah kami, sehingga kami 

mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? sebab dari 

padaMulah segala-galanya dan dari tanganMu sendirilah 

persembahan yang kami berikan kepadaMu. Amin. 

 Duduk 
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P E N G U T U S A N 

WARTA JEMAAT  

AMANAT PENGUTUSAN                                                       berdiri 

PF  Jemaat Tuhan mari berdiri .... Pulanglah dengan membawa 

damai sejahtera dari Firman Tuhan yang telah kamu dengar, 

bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang, dan 

lakukanlah Firman Tuhan.  

KJ 278 : 1-2  “Bila Sangkakala Menggegap”  

Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, 

Fajar baru abadi merekah; 

Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, 

Pada saat itu aku pun serta 

Reff Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan 

Bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta 

 Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya 

 Dibangkitkan pada pagi mulia 

 Dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah 

 Pada saat itu aku pun serta   reff 

BERKAT 

PF Umat Tuhan arahkan hati dan pikiranmu yang tertuju pada 

Tuhan dan terimalah berkatNya: 

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.  

GB 400 

Jmt Amin, amin. Haleluya, amin 

 Amin, amin, ya benar adanya, amin 

  

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


