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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 XXII sesudah Pentakosta bagi jemaat yang berada di
dalam gedung gereja maupun yang berada di rumah masingmasing. Kiranya Ibadah ini menjadi perayaan kita akan
pemeliharaan Tuhan dan membawa berkat bagi kehidupan
kita.
Pemberita Firman pada Ibadah Hari Minggu ini adalah
Pdt. Vera Tresje Kaya-Loupatty

MENGHADAP TUHAN
P2

Umat Tuhan, dengan sukacita dan syukur, mari berdiri
menyambut Firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita
dan memuji Tuhan dari GB 4
 GB 4 : 1-2 “Bersorak Bagi Tuhan”
Bersorak bagi Tuhan, wahai umat-Nya;
Hendaklah orang jujur puji nama-Nya
Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana
Bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah
… Prosesi ALKITAB dibawa masuk…
Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu
Nyaringkan suaramu dan bersoraklah,
Sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada;
Segala isi bumi diciptakan-Nya

VOTUM
PF

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

Jmt

KJ 476A Amin
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NAS PEMBIMBING
Keluaran 20 : 6
PF
“Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu
orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang
pada perintah-perintah-Ku.”
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 252 : 1-2 “Berpeganglah Pada Janji Tuhanmu”
Berpeganglah pada janji Tuhanmu
Di sepanjang masa Ia beserta
Angkatlah pujian, puji nama-Nya,
Berpeganglah pada janji-Nya
Reff

Jangan bimbang, berpeganglah
Pada janji Jurus’lamat
Jangan bimbang, percaya pada
janji Tuhanmu

Berpeganglah pada janji Tuhanmu,
bila ketakutan datang menyerang
Oleh Firman Allah, pasti kau menang,
berpeganglah pada janji-Nya
reff

duduk

DOA HARI INI
P2
Jemaat Tuhan, mari kita menaikan doa kita kepada Tuhan:
Bapa kami, Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu dan
membawa kami ke dalam kerajaan-Mu melalui PutraMu,
Yesus. Engkau mengasihi kami dengan kasih tak terbatas.
Kami bersyukur sebab kasih-Mu lebih luas dari yang kami
pahami, lebih dalam dari yang kami bayangkan, dan lebih
besar dari yang pernah kami ketahui. Hanya dengan
pertolongan-Mu, kami dapat melewati hari demi hari dengan
selamat. Kami bersyukur atas kebahagiaan, kesehatan, rejeki
dan umur panjang yang Tuhan berikan bagi kami sekeluarga.
Firman-Mu menerangi jalan hidup kami agar kami tidak
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tersesat dan putus asa. Ampuni Tuhan jika sering kami
melawan kehendak-Mu. Ampuni kami yang bertindak seperti
anak hilang sebab menyalahgunakan kasih Bapa. Ampuni
kami yang suka membangun menara kesombongan dan
tembok kekerasan hati. Kasihani kami yang hanyalah debu di
hadapan-Mu. Berilah Roh Kudus memperbarui tubuh, jiwa
dan roh kami agar menjadi ciptaan baru. Demi kasih Yesus,
yang menanggung sengsara, mati tersalib dan bangkit, kami
mengucap syukur kepada Bapa surgawi. Amin.
GB 52

“Hai Dengarlah Anakku”

Reff

Hai dengarlah anakku,
Nasihat yang dib’rikan orang tuamu,
Kar’na panjang umurmu
Serta sejaht’ra ditambahkan padamu

Janganlah kiranya kasih dan setia
Serta kebajikan meninggalkanmu
Tuliskanlah itu dalam hatimu
Serta kalungkan itu paa lehermu

Reff
saat hening

PEMBERITAAN FIRMAN
DOA BIMBINGAN ROH KUDUS
PF

...

PEMBACAAN ALKITAB
PF
Jmt

P3

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!

Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Lama,
Keluaran 15 : 22-27, yang menyatakan: . . . . . .
Demikianlah Pembacaan Alkitab.
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PF

Jmt

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

JAWABAN JEMAAT
GB 276 : 1-2
“Ada Intan Cemerlang”
Ada intan cemerlang dalam lumpur yang keruh,
Cari dan bersihkanlah guna tajuk Rajamu
Reff

Jiwa-jiwa yang terhilang bawa pada Tuhanmu;
Jadi intan yang gemilang di mahkota Rajamu

Bayak jiwa mengeluh dalam dosa terjerat;
Bagai intan yang redup angkat dan murnikanlah
PENGAKUAN IMAN (PF mengajak jemaat untuk berdiri)
DOA SYAFAAT
PF

duduk

. . . diakhiri Doa Bapa Kami - Doxologi GB 389A

PENGUCAPAN SYUKUR
P4

Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita, marilah
dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi
persembahan kepada-Nya dengarlah Firman Tuhan dalam
1 Tesalonika 5 : 18 yang menyatakan

“Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang
dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.”
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
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Nyanyian Jemaat
GB 89 : 1-2 “Dunia Ini Untuk Kemuliaan Tuhan”
Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin
Kita perbuat apa dengannya? Amin
Amin, amin, amin, amin
Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin
Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin
Kita perbuat apa dengannya? Amin
Amin, amin, amin, amin.
Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin
DOA PERSEMBAHAN
Pelayan dan jemaat berdiri, naikan doa syukur
P4

Jemaat, mari berdiri menyerahkan persembahan ini kepada
Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa:
Segala ungkapan syukur hanya kepada-Mu Bapa di sorga, oleh
karena kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima dan
nikmati dari awal sampai saat ini. Kami percaya... Kuduskan
dan terimalah persembahan kami. Berkatilah ya Tuhan, agar
persembahan ini menjadi berkat dalam setiap pelayanan
dengan tepat dan benar. Ajarkanlah kami terus mengucap
syukur dalam segala hal. Terimalah syukur kami. Di dalam
nama Tuhan 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.
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GB 114 : 1-2 “Di Setiap Janjiku”
Di setiap janjiku dan setiap doaku,
Juga langkah manku, Tuhan bersamaku
Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh,
Rahmat Tuhan beserta hanya anugarah-Nya
Reff

Tuhan b’ri anug’rah-Nya
Tuhan b’ri kuasa-Nya
Kristuslah di dalamku,

Tiap jiwa kurengkuh; tiap hati kusentuh;
Kubagikan damai-Nya, kar’na anug’rah-Nya
Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya
Tiap duka hilanglah kar’na anug’rah-Nya
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.

Jmt

Amin, amin, amin

GB 402A
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