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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 XVIII sesudah Pentakosta bagi jemaat yang berada di
dalam gedung gereja maupun yang berada di rumah masingmasing.
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan
Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya.
Pemberita Firman pada Ibadah Hari Minggu ini adalah
Pnt. Jonson Silalahi

MENGHADAP TUHAN
P2

Umat Tuhan, dengan sukacita dan syukur, mari berdiri
menyambut Firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita
dan memuji Tuhan dari KJ 5
 KJ 5 : 1&3 “Tuhan Allah, NamaMu”
Tuhan Allah, namaMu kami puji dan masyhurkan;
Isi dunia sujud di hadapanmu, ya Tuhan!
Bala sorga menyembah Dikau, khalis semesta!

prosesi Alkitab dibawa masuk
Bapa agung dan kudus, mahamurah dan rahmani,
Putra Tunggal, Penebus, Roh, Penghibur yang sejati
Langit-bumiMu penuh kemuliaan namaMu!
VOTUM
PF

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

Jmt

KJ 476A Amin
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NAS PEMBIMBING
1 Petrus 1 : 23
PF
“Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang
fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah,
yang hidup dan yang kekal.”
SALAM
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 285 : 1&2 “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

Kita jalan bersama bergandengan erat,
Kita jalan bersama bergandengan erat,
Kita saling membela dalam kasih kudus

reff

duduk

DOA HARI INI
P2
Jemaat Tuhan, mari kita menaikan doa kita kepada Tuhan:
Puji dan syukur kami ucapkan atas berkat-Mu di pagi hari ini.
Kami naikkan doa ini dengan kerendahan hati kami, di dalam
keterbatasan diri dan kekuatan kami.
Kami tahu bahwa setiap hari baru adalah bukti kasih-Mu atas
diri kami, agar kami bisa memperbaiki sikap dan perbuatan
kami. Dampingilah di sepanjang hari ini ya Bapa, agar apa
yang kami kerjakan, apa yang kami ucapkan adalah
kebenaran yang semuanya bersumber daripada-Mu. Semoga
kami bisa menjadikan berkat bagi sesama kami, mewartakan
kabar sukacita. Inilah doa syukur kami di pagi hari ini. Di
dalam nama Yesus kami berdoa. Amin
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GB 51 : 1-2 “Kasihilah Tuhamu”
Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu;
Dengan seg’nap jiwamu; dengan akal budimu
Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri
Itulah hukum yang pertama dan yang kedua
Sembah dan puji Allah, Sang Bapa, Pencipta alam
Sembah dan puji Yesus, Sang Juruselamatmu
Sembah dan puji Roh Kudus, Penuntun dalam kebenaran
Hai, s’gala yang bernfas sembah dan pujilah Tuhanmu
saat hening

PEMBERITAAN FIRMAN
DOA BIMBINGAN ROH KUDUS
PF

...

PEMBACAAN ALKITAB
PF
Jmt

Jemaat Tuhan silahkan berdiri dan sedia mendengar Firman
Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya!

GB 394
Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya!
Nyanyi dan soraklah agungkan nama-Nya,
Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya!

P2

Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Lama,
Ulangan 4 : 1-13, yang menyatakan: . . . . . .
Demikianlah Pembacaan Alkitab.

PF

Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam
di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.

Jmt

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 – hening- kesempatan merenungkan Firman Allah …
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JAWABAN JEMAAT
GB 345 : 1-2
“Allah Sumber Rahmat”
Allah Sumber rahmat dan karunia,
Inginkan umat-Nya rukun dan tent’ram,
Hidup berdampingan dalam kasih;
Saling menopang dan saling memb’ri
Reff

Mari membangun tatanan masyarakat
Agar hidup rukun, damai, adil, benar.

Mari satu kata, satu rasa,
Kita mewujudkan kasih yang benar
Kita bersehati, satu suara;
Mari agungkan Allah yang akbar
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
2 Korintus 9 : 7 yang menyatakan

“Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan
hatinya, jangan dengan sedih hati aau karena paksaan, sebab
Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita”
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 79 : 1-2 “B’ri Pada-Nya”
B’ri pada-Nya seg’nap hatimu
B’ri pada-Nya seg’nap hidupmu,
Kar’na engkau kepunyaan-Nya
Dan Ia pun Tuhanmu
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B’ri pada-Nya seg’nap hartamu
B’ri pada-Nya seg’nap bakatmu
Kar’na engkau kepunyaan-Nya
Dan Ia pun Tuhanmu
DOA PERSEMBAHAN
Pelayan dan jemaat berdiri, naikan doa syukur
P3

Jemaat, mari berdiri menyerahkan persembahan ini kepada
Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa:

Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding
dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab
siapakah kami ini, sehingga mampu memberikan
persembahan seperti ini, jikalau bukan dariMu juga
persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan
kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasihMu bagi
sesama dan bagi pembangunan Tubuh Kristus. Hanya dalam
nama-Mu Yesus kami berdoa AMIN.

Duduk

PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
AMANAT PENGUTUSAN
PF

berdiri

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.

GB 121 : 1-2 “Bila Sangkakala Menggegap”
Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus
Dalam karya dan dalam karsamu
Baik di rumah, sekolah dan di kantor;
Juga disetiap waktu dan tempat
Bawa kasih dan bawa sukacita,
Panjang sabar serta lemah lembut
Itu sikap yang harus kau lakukan
Kar’na Kristus nyata dalam hidupmu
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Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus
Dalam kata dan perbuatanmu
Juga dalam segala tindakanmu,
Jadikanlah Firman Tuhan pandumu
Jangan takut tegakkan keadilan
Dan berani berkata yang benar
Jangan bimbang dan jangan kau kuatir;
Roh Kudus membimbing dan menolongmu
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.

Jmt

Amin, amin, amin

GB 402B
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