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PERSIAPAN 
 Presbiter bertugas menyambut Jemaat yang datang beribadah dan 

mempersilakan jemaat sebelum memasuki ruang ibadah untuk mengikuti 

ProKes dengan panduan dari Tim SatGas   

 Doa pribadi  

 Pengenalan dan latihan lagu dipandu oleh Prokantor atau pemandu lagu 

 Doa Konsistori  

    ...saat teduh 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

P.2 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Presbiter 
bertugas GPIB Jemaat Abraham Kesatrian Grup 1 Kopassus 
Serang mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah 
di Hari PEMULIAAN YESUS KRISTUS.  
Pemberita Firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan 
oleh Pdt. Ny. Vera Tresje Kaya-Loupatty.  

AJAKAN BERIBADAH 

P.2 Jemaat Tuhan, marilah berdiri, menghadap Tuhan dan 

menyembah-Nya dalam kemuliaan-Nya. 

 

MENGHADAP TUHAN 

♫ JEMAAT MENYANYI  

GB. 1 : 1-3  “PUJILAH SANG PENCIPTA!”  

 Reff Pujilah Sang Pencipta, Maha mulia, 
  Pujilah Dia hai segala malak-Nya,   
  Keagungan-Nya mengatasi semesta, 
  Segala yang tercipta puji nama-Nya 

 Samud’ra raya, gunung, lembah, 
 Hewan, tumbuhan, hai bernyanyilah reff 

…Prosesi membawa Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah.. 

 Tua dan muda hai ikutlah, 
 Angkat suaramu, nyanyi bergemar reff 

 Segala bangsa di dunia 
 Pun raja-raja mari pujilah   reff 
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VOTUM 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang 
menjadikan langit dan bumi. (Mazmur 124:8) 

J KJ. 476a 
 1  .  |  1  .  | (Do=G) 

 A    -   min! 

 
NAS PEMBIMBING 

PF Sebab Engkaulah, ya TUHAN, Yang Mahatinggi di atas 
seluruh bumi, Engkau sangat dimuliakan di atas segala 
allah (Mazmur 97 : 9) 

SALAM 

PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita 
dan dari    Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 

J Dan menyertaimu juga. 

 JEMAAT MENYANYI 
GB 225 : 1 “DARI SEMULA T‟LAH „KAU SIAPKAN” 

 Dari semula t’lah Kau tetapkan 
 Hidupku dalam tangan-Mu, 
 Dalam rencana-Mu, Tuhan. 
 Rencana indah t’lah ‘Kau tetapkan 
 Bagi masa depanku yang penuh harapan 

 Reff S’mua baik, s’mua baik 
  Apa yang t’lah ‘Kau perbuat di dalam hidupku 
  S’mua baik, sungguh teramat baik; 
  Kau jadikan hidupku berarti   

duduk 

DOA HARI INI  

P.2 Jemaat Tuhan, marilah berdoa : 

Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan 
berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama 
sepekan yang lalu. Memulai hidup kehidupan kami di pekan 
yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud 



 

- 4 - 

sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan 
berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang 
kami panjatkan kepadaMu. Kami pun sadar dan mengakui 
segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak maupun 
yang tidak tampak dalam sikap dan laku kami. Berilah kami 
pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baruilah 
hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh Rahmat-
Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, 
kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang 
nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk 
mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan Firman dan 
kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang 
hidup kami, sehingga melalui kami, banyak orang akan 
memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan 
Yesus, kami berdoa. Amin.  

JEMAAT MENYANYI GB 50 : 1-2  “PERUBAHAN AJAIB” 

Perubahan ajaib terjadi padaku, 
Ketikan kasih Yesus masuk di hatiku 
Api Roh-Nya yang Kudus murnikan jiwaku, 
Hingga hidupku yang lama kini jadi baru 

 Reff Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku 
  Tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku 
  Aku ingin selalu tetap di jalan-Nya 
  Dan menjadi saksi Kristus kini dan s’lamanya 

Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut 
Setia, murah hati, bawa sukacita, 
Rendah hati dan ramah terhadap orang lain 
Itu sikap nyata dari perubahan ajaib reff 

PEMBERITAAN FIRMAN 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF …  

PEMBACAAN ALKITAB 

PF Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan 
yang dibacakan dari Alkitab. HALELUYA! 
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J Menyanyi GB. 393 “Haleluya” 

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

P.3  Pembacaan Alkitab diambil dari Ester 9 : 20 - 25 yang 
mengatakan …….. Demikianlah pembacaan Alkitab 

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

J Menyanyi GB. 392b “Kepada-Mu Puji-Pujian” 
 Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan 

Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya.                                              

duduk 

KHOTBAH  
..hening sejenak 

JAWABAN JEMAAT 

 JEMAAT MENYANYI  

GB 263 : 1-2   “KETIKA HIDUPKU SENTOSA”  

Ketika hidupku sentosa, teduh, 
Ataupun sengsara penuh, 

Di dalam kasih-Mu kutinggal teguh, 
Nyamanlah, nyamanlah jiwaku 

 Reff Nyamanlah jiwaku, 
  Nyamanlah, nyamanlah jiwaku 

Meski oleh iblis aku diserang, 
Hatiku tenang dan teguh, 

Sebab Kristus t’lah menyelamatkanku; 

Darah-Nya menebus jiwaku reff 

DOA SYAFAAT 

PF   …………………. 

Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon,  

J   Dengarkanlah doa kami!  

PF  Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, 

Tuhan dan Juruselamat yang telah mengajar kami berdoa….  
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PF + J  Bapa kami yang di surga……… 

PF+J  (menyanyikan Doksologi GB 389B ) 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P.4  Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kepada 
Tuhan sebagai tanda syukur, atas anugerah keselamatan yang 
dianugerahkan-Nya kepada kita. Dengarlah Firman Tuhan 
dalam Yakobus 1 : 17 yang mengatakan :  
“Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah 
yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan 
dari Bapa segala terang; pada-Nya tidak ada 
perubahan atau bayangan karena pertukaran.”  

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.                                                                      

♫ JEMAAT MENYANYI  
KJ 288 : 1&3 “MARI, PUJI RAJA SORGA” 

1. Mari, puji Raja sorga, persembahan bawalah! 
ditebusNya jiwa-raga, maka puji namaNya! 

Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta! 

     ... Jemaat disilakan menyampaikan persembahan… 

3. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu; 

Tangan kasihNya menatang di tengah bahaya maut 

Puji Dia, puji Dia, kasihNya seluas laut! 

DOA SYUKUR 

P.4 Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan 
persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita 
berdoa : 
Ya Tuhan, kasihMu setinggi langit dan setiaMu sampai ke 

awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasihMu 

dan melimpah dengan berkatMu. KepadaMu kami 

serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk 

selalu hidup di dalam kasihMu. Dalam nama Yesus, 

terimalah syukur kami:  
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Umat  YA KRISTUS, TUHAN KAMI, KAMI BERSYUKUR DAN 

MEMUJI NAMAMU KARENA ENGKAU SELALU SETIA 

DAN MENGASIHI KAMI. TERIMALAH TANDA KASIH 

KAMI MELALUI PERSEMBAHAN INI, YA TUHAN, 

SERTA URAPI PRESBITER AGAR MENGELOLA DAN 

MENGGUNAKANNYA SESUAI KEHENDAKMU DAN 

UNTUK PEKERJAAN MEMULIAKAN NAMAMU. AMIN. 
duduk 

 

PENGUTUSAN 

WARTA JEMAAT 

P.6 (dibacakan/ditayangkan penegasan pokok warta jemaat) 

AMANAT  PENGUTUSAN      

PF Jemaat Tuhan, sebagai tanda kesediaan untuk diutus Tuhan, 

marilah berdiri… Pergilah! Masukilah dunia dalam 

ketaatan dan melakukan kebenaran. Hadapi pergumulan 

hidup ini bersama Kristus. DIA telah naik ke surga, kembali 

ke dalam takhta kemuliaan-Nya sebagai Raja dan Tuhan bagi 

kita semua.  

♫ JEMAAT MENYANYI  
GB 121 “HAI, PERGI DAN WARTAKAN” 

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 perbuatan-Mu. 
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 Angkatlah hati dan arahkanlah 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 wajahNya kepadamu 

dan memberi engkau damai sejahtera”. 

J ♫ GB 401. “Amin, Amin, Ya, Benar Adanya”  
    Amin, amin, ya, benar adanya, amin. 

Amin, amin, ya, benar adanya, amin
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