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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 TRANSFIGURASI. 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 12 : 1-2  

“Masuklah Semua Mengahadap Tuhan” 

Masuklah semua menghadap Tuhan, 

Sujud di hadirat-Nya; 

Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan takhta-Nya 

Dalam kekudusan dan kebenaran sujudlah kepada-Nya 

Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, kini dan selamanya 

… Prosesi ALKITAB  dibawa masuk… 

Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu 

Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu 

T‟rimalah anug‟rah, rahmat dan kasih dari Yesus, Tuhanmu 

Muliakan  Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya 

VOTUM, NAS PEMBIMBING & SALAM 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan 

langit dan bumi 

U KJ 476B   

Amin, amin 
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NAS PEMBIMBING 

PF Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan 

kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang 

diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih 

karunia dan kebenaran. 

(Yohanes 1 : 14) 

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 254 : 1 "Apakah Kau Mau Jadi Pemenang” 

Apakah „kau mau jadi pemenang, 

Menaklukkan dunia dan cobaannya 

Jangan kau lepaskan Yesus, Tuhanmu 

Dialah Penolong dan Penjagamu 

 Reff Jangan kau lepaskan Yesus, Tuhanmu, 

  Walau jalanmu berat, percayalah. 

  Suaka atau duka, musuh dan teman, 

  Jangan memisahkan kau dan Tuhanmu 

duduk 

DOA PENGAKUAN DOSA  

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

 Allah Bapa yang mahapemurah kami memuji-Mu atas segala 

kebesaran dan juga kebaikan-Mu yang telah Engkau curahkan 

kepada kami. Dari takhta-Mu, dalam segala kemurahan-Mu 

Engkau selalu menuntun dan memberikan yang terbaik bagi 

kami. Sehingga kami dapat melalui segala waktu dengan baik 

dan dalam perlindungan-Mu. Tuhan, kami memohon kiranya 

Tuhan memberkati kami  di sepanjang Minggu yang akan kami 

hadapi dan jalani dengan baik, lancar, sehat, semangat dalam 

tuntunan dan perlindungan Tuhan saja. Kami menyerahkan 

hidup kami, ibadah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. Amin 
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NYANYIAN UMAT GB 46   “Tuhan Yesus Sungguh Sayang” 

Tuhan Yesus sungguh saying padaku, 

Aku juga sayang pada-Nya 

Tuhan Yesus s‟lalu jaga diriku, 

Aku aman dilindungi-Nya 

Ia mengajarkanku menyenangkan hati-Nya 

Dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut, 

Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya 

Agar aku memuliakan nama-Nya 

PELAYANAN FIRMAN  

DOA EPIKLESE  

PEMBACAAN ALKITAB  

PF Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan 

HALELUYA!  

U GB. 394 HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU 

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

 Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya, 

 Pujilah Tuhanmu s‟lamanya, Haleluya! 

P1 Pembacaan hari ini adalah dari 2 Korintus 3 : 12-18  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  
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UMAT MENJAWAB 

NYANYIAN UMAT  GB 19 : 1-2   

“Ya Tuhan, Siapakah Yang Boleh Diam” 

Ya Tuhan, siapakh yang boleh diam 

Di dalam kemah-Mu? 

Dia yang berlaku tidak bercela; 

Dan melakukan yang adil 

Ya Tuhan, siapakah yang boleh naik 

Ke gunung kudus-Mu? 

Dia yang berkata jujur dan benar 

Dari hati yang tulus 

PENGAKUAN IMAN RASULI      berdiri 

DOA SYAFAAT (diakhiri Doa Bapa Kami . .  doksologi GB 389B)  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 AMSAL 3 : 9-10  yang berbunyi : 

 “Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil 

pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-

lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan 

bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah 

anggurnya.” 

Tuhan memberkati persembahan saudara  

NYANYIAN UMAT GB 283 : 1-2 “Kita Menaburkan Biji Kebenaran” 

Kita menaburkan biji kebenaran 

Pada pagi hari, siang dan petang; 

Kita menantikan waktu penuaian: 
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Pasti ada hasil, hati pun senang 

Reff Mari kumpulkan, mari kumpulkan, 

 Pasti ada hasil, hati pun senang 

 Mari kumpulkan, mari kumpulkan, 

 Pasti ada hasil, hati pun senang 

Taburkanlah dalam t‟rang dan kegelapan 

Walaupun bertiup angina yang kencang; 

Kerja dan usaha akan digenapkan: 

Pasti ada hasil, hati pun senang reff 

DOA PERSEMBAHAN  

P2 Marilah kita berdoa untuk persembahan ini  

 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  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 118 : 1-2  “Janganlah „Kau Takut” 

Janganlah „kau takut menyatakan kebenaran 

Janganlah „kau diam jika ada kecurangan 

Tuhan inginkan engkau selalu jujur  

Dalam setiap ucapanmu 

Reff Berkata jujur, berlaku adil 

 Itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan 

 Berkata jujur, berlaku adil 
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 Itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan 

Janganlah kau takut mengakui kesalahan 

Jangan berusaha untuk membenarkan diri; 

Itu berharga di mata Tuhan Yesus 

Juga di mata sesamamu reff 

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 402A “Amin” 1= C 4/4  

 Amin, amin, amin 

 

Saat Teduh 

Salam Persekutuan   
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