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PERSIAPAN 
 Tim SatGas menyambut jemaat dengan mengikuti ProKes 

 Doa Konsistori  

 Penjelasan Tata Ibadah dan Pengenalan lagu 

 Saat Teduh 

 
Ucapan Selamat Datang 

P2  Jemaat yang dikasihi Tuhan! Selamat pagi. 

Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Hari 

Minggu III Sesudah Paskah.  

Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang 

berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita.  

Pemberita Firman dalam Ibadah ini adalah Pdt. Jimmy H.K Iroth (KMJ SAMARIA) 

 

MENGHADAP TUHAN 
 
P2 Jemaat, Marilah berdiri menghadap Allah,  

Yang kasih setia-Nya tidak berkesudahan! 

Nyanyian Jemaat 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 ----- 

Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhanmu; 
Nyaringkanlah 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 

PF+J KJ 476 A    
Amin, amin   

 

Nas Pembimbing:        Yohanes 3 : 16 

PF Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan 

Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, 
melainkan beroleh hidup yang kekal.. 
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Salam  

PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus 
Kristus menyertai kamu.   I Korintus 1 : 3 

J dan menyertaimu juga  

Nyanyian 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 

 Banyak jiwa mengeluh dalam dosa terjerat; 
 Bagai intan yang redup angkat dan murnikanlah  reff 

Doa Hari Ini                  duduk  

P2 Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan didalam doa, mari berdoa: 

  Ya Tuhan, tersungkur dihadapan-Mu kami datang dengan rasa 
sesal dan malu akan segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat. 
Kami suka menyakiti hati sesama kami terlebih menyakiti hati 

Tuhan, saat kami berbicara tentang kasih dan pengampunan 
namun hati kami masih penuh dengan amarah dan dendam. Kami 
penuh dengan kemunafikan dan kami tidak menghargai sesama 

kami, karena itu kami datang memohon pengampunan-Mu. 
Sucikanlah kami dan perbaharuilah hati kami supaya kami hidup 

berkenan dihadapan-Mu, didalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 
amin.  

Nyanyian Jemaat GB 51 : 1-2 “KASIHILAH TUHANMU” 

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 

 Kesaksian Pujian  
duduk  
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PELAYANAN FIRMAN 

Saat Teduh  
(Jemaat dimohon hening, mempersiapkan hati & pikiran menyambut Firman Allah) 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

Pembacaan Alkitab 
 
PF Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab: 

Haleluya!  
 

J Haleluya GB 393 

 Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah. 
 Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah! 

P3 Pembacaan Alkitab pada minggu ini terambil dari KIDUNG AGUNG 8 : 5-7 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap diantara kamu dan 
ucaplah syukur pada Allah. 

J  Kepada-Mu Puji-Pujian GB 392A 

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 

duduk  
Khotbah 

Saat Teduh  

JAWABAN JEMAAT 

Nyanyian Respons GB 242 : 1-2 “Oh, Kasih Allah Yang Besar”  

Oh, kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun 
Menjangkau bintang manapun, bahkan neraka tersendah 
Ka’rna besarlah kasih-Nya dibr’ikan Put’ra-nya 

Oleh darah-Nya damailah, Allah dan manusia 

Reff Oh, kasih Allah mulia, tiada bandingan-Nya 
 Oh, kasih Allah s’lamanya di sorga terdengar 

Bumi dan juga isinya akan berlalu masanya 
Tetapi kasih mulia, takkan berakhir s’lamanya 
Lagu malaikat terdengar agungkan kasih-Nya; 

Kasih-Nya pasti dan tetap, menebus manusia reff 

Pengakuan Iman                         berdiri  

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

Kesaksian Pujian 
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Pengucapan Syukur 

Ajakan Memberi 

P4  Saudara-saudara, kita patut mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan, atas 
berkat dan penyertaan-Nya dalam hidup kita, marilah kita 

mempersembahkan persembahan syukur untuk pekerjaan pelayanan Bait 
Tuhan seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 5 : 15 yang menyatakan …… 

  “Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang 

hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yang 
telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka.” 

  Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 

Nyanyian Persembahan GB 84 : 1-2 “Inilah Ungkapan Syukurku”  

  Inilah ungkapan syukurku 

  Yang kuberikan kepada-Mu; 
  ‘ku berikan dari hatiku, terimalah 

‘Kupersembahkan kepada-Mu 

Dengan seluruh jiwa ragaku 
Kiranya berkenan di hadirat-Mu   

--- umat memberi persembahan --- 

Ajarlah aku, ya Tuhanku 

Menjadi alat di tangan-Mu 
Untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia 
Utuslah aku, ya Tuhanku 

Menolong orang miskin dan lemah 
Pakailah diriku turut maksud-Mu 

Doa Syukur                berdiri  

P4 Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa 
syukur: 

Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan syukur kami ini 
dengan penuh sukacita. Kami sadari apa yang kami beri tidak 

sebanding dengan begitu banyak berkat yang Tuhan beri kepada 
kami, namun terimalah dan berkatilah pemberian kami ini ya Tuhan 
agar dapat berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Urapilah 

majelis umat agar dapat mengelola persembahan kami ini seturut 
kehendak-Mu, didalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.  
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     duduk  
 

PENGUTUSAN 

Warta Jemaat  

Amanat Pengutusan                        berdiri  

PF Jemaat, pergilah, beritakanlah Itunjil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari 
berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar 

Nyanyian Jemaat  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 anugerah-Nya 
 Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya 

 Tiap duka hilanglah kar’na anugr’rah-Nya reff 
 

Berkat 

PF  Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya….. 

“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.” (Bil. 6:24-26) 

J  GB 402A “Amin” 

 Amin, amin, amin 
 
 
 

tetap berdiri hingga Alkitab dibawa keluar 
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