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Persiapan 

 Saat teduh pribadi 

 Doa konsistori 

AJAKAN BERIBADAH 

P1 Selamat hari minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. 

Seluruh Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah 

di hari MINGGU VII SESUDAH EPIFANI. Kiranya ibadah yang 

kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita 

Firman pada ibadah ini di sampaikan oleh : Pdt. Ny. Vera T 

Kaya Loupatty.  

 Jemaat Tuhan mari berdiri menyambut Firman Tuhan yang 

hadir di tengah-tengah kita dengan memuji Tuhan bersama … 

berdiri 

MENGHADAP TUHAN 

NYANYIAN UMAT GB 5 : 1-2 “Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi” 

Bernyanilah biduan muda-mudi, 

Penciptamu hendaklah kamu puji 

Bernyanyilah, bernyanyilah! 

… Prosesi ALKITAB  dibawa masuk… 

Bergaunglah paduan suara kami 

Kepada-Mu, ya Bapa yang rahmani; 

Engkau besar, termulia! 

VOTUM, NAS PEMBIMBING & SALAM 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan 

langit dan bumi 

U KJ 476B   

Amin, amin 

 

NAS PEMBIMBING 

PF Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan 

memimpin bangsa ini memiliki negeri yang Kujanjikan dengan 

bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan 

kepada mereka. 

(Yosua 1 : 6) 
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SALAM 

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

dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu 

U Dan menyertai kamu juga 

NYANYIAN UMAT GB 156 : 1-2  "Nama Yesus Berkumandang” 

Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia 

Nama Yesus memberikan damai dan bahagia 

Hai, dengarkan panggilan-Nya dan tinggalkan dosamu 

Tiap orang yang percaya, pada Dia berteduh 

 Reff Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku 

  Bersyukur di jalan s’lamat, aku puji nama-Mu 

 Nama Yesus bercahaya di segala negeri 

 Dalam t’rang penghiburan-Nya pengharapan berseri 

 Nama itu mengenyahkan kegelapan dunia 

 Kuasa dosa dikalahkan oleh nyala kasih-Nya 

duduk 

DOA PENGAKUAN DOSA  

P1  Jemaat, marilah dengan segala kerendahan hati, kita berdoa: 

 Tuhan dan Allah kami, kami mengucap syukur kepada-Mu atas 

segala kemurahan-Mu, terlebih atas pemeliharaan-Mu 

disepanjang hidup ini. Kami menyerahkan kepada-Mu seluruh 

jiwa dan raga kami, dan kami persembahkan kepada-Mu segala 

perbuatan yang akan kami lakukan pada minggu yang baru ini. 

 Berkati kami ya Tuhan dan tolonglah kami untuk berbuat baik 

kepada semua orang. Kiranya Tuhan mendengarkan setiap doa 

dan permohonan kami serta mengampuni setiap dosa dan 

pelanggaran kami. 

Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 

NYANYIAN UMAT GB 52 : 1-2  “Hai, Dengarlah Anakku” 

Reff Hai, dengarlah anakku, 

nasihat yang dib’rikan orangtuamu, 

  Kar’na panjang umurmu  

serta sejaht’ra ditambahkan padamu 
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Janganlah kiranya kasih dan setia  

Serta kebajikan meninggalkanmu 

Tuliskanlah itu dalam hatimu 

Serta kalungkan itu pada lehermu 

Percayalah pada Tuhanmu dan jangan 

Kau bersandar pada pengertianmu 

Dan akui Dia dalam lakumu, 

Maka jalanmu akan diluruskan-Nya 

PELAYANAN FIRMAN  

DOA EPIKLESE  

PEMBACAAN ALKITAB  

PF Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan 

HALELUYA!  

U GB. 393 HALELUYA  

 Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah 

 Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah! 

P1 Pembacaan hari ini adalah dari YOSUA 1 : 1-8  yang 

menyatakan …. 

Demikianlah Firman Tuhan 

PF Hendaklah Sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap 

di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah  

U    GB 392A 

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 

 Bapa, Put’ra, dan Roh Kudus sampai Kekal dan abadi 

KHOTBAH  

UMAT MENJAWAB 

NYANYIAN UMAT  GB 288 : 1-2  “Kaum Perempuan” 

Kaum perempuan bukanlah kaum lemah; 

Diciptakan Tuhan, baiklah adanya 

Jangan direndahkan, harkat insaninya; 

Jangan diakiti hati nuraninya. 
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 Ada perempuan yang sangat terbeban 

Di tengah tantangan hidup yang kian b’rat, 

Hingga siang malam harus kerja keras 

Tuhan memberkati tiap usahanya. 

PENGAKUAN IMAN RASULI      berdiri 

DOA SYAFAAT (diakhiri Doa Bapa Kami . .  doksologi GB 389A)  duduk 

PERSEMBAHAN SYUKUR  

AJAKAN PERSEMBAHAN  

P2 Saudara-saudara dalam Kristus mengucap syukurlah kepada 

Tuhan dalam akta iman, persembahan syukur dengan 

pemberian yang berdasarkan apa yang ada dan bukan 

berdasarkan apa yang tidak ada pasti berkenan kepada 

Tuhan. Marilah kita memberi dengan mengingat sabda 

Tuhan dari MAZMUR 96 : 8  yang berbunyi : 

 “Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah 

persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya!”   

Tuhan memberkati persembahan saudara  

NYANYIAN UMAT 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 

--- umat memberi persembahan --- 

Mari satu kata, satu rasa, 

Kita mewujudkan kasih yang benar 

Kita bersehati, satu suara; 

Mari agungkan Allah yang akbar reff 
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DOA PERSEMBAHAN  

P2 Marilah kita berdoa untuk persembahan ini  

 Ya Allah, kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini, secara 

langsung di gedung gereja atau melalui cara online, Engkau terima 

dan berkati.  

 Kiranya kami sebagai gereja-Mu tunduk, dalam sikap hormat dan 

patuh untuk menyerahkan dan mengelola persembahan yang 

adalah harta milik-Mu ini, ya Tuhan. Tuntunlah agar Majelis 

Jemaat setia melakukan tugas dan tanggung jawab panggilan, 

sehingga pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu terus 

dinyatakan di muka Bumi.  

 Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin 

duduk 

PENGUTUSAN 

WARTA JEMAAT  

AMANAT PENGUTUSAN  

PF  Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Firman 

Tuhan yang telah kamu dengar, bagikanlah sukacita beriman 

kepada semua orang, dan lakukanlah Firman Tuhan.  

NYANYIAN UMAT GB 327 : 1-2   

 “Jangan Kamu Takut” 

Jangan kamu takut, Tuhan adalah! 

Jika Ia hadir badai pun reda! 

Ditengan cobaan, Dia kau pegang: 

Oleh kuasa-Nya pasti kau akan menang 

Reff Oh, tidak pernah, oh tidak pernah 

 Tuhanmu tinggalkan dikau: 

 Ia tetap beserta! 

Walau badai topan harus kau tempuh, 

Walau kesusahan pengalamanmu, 

Namun janji Tuhan, manis bunyinya: 

“Janganlah kau takut, Aku tetap beserta!”  reff 
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BERKAT 

PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah 

berkat-Nya  

Tuhan memberkati engkau dan melindungi Engkau  

Tuhan menyinari engkau dengan wajahNya  

dan memberi engkau kasih karunia  

Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu  

dan memberi engkau damai sejahtera  

U GB 402B “Amin” 1= F 2/4  

 Amin, amin, amin 

 

Saat Teduh 

Salam Persekutuan   
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