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PERSIAPAN 
 Doa pribadi  

 Pengenalan dan latihan lagu dipandu oleh Prokantor atau pemandu lagu 

 Doa Konsistori  

Ucapan Selamat Datang 

P.2. : Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Presbiter  
bertugas GPIB Jemaat “Abraham” Kesatrian Grup 1 Kopassus 
mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di HARI 
MINGGU VI SESUDAH PENTAKOSTA. Kiranya ibadah ini 
berkenan kepada Tuhan.  
Pemberitaan Firman pada ibadah ini adalah Pdt. Lefiyandie 
R.J. Kembuan (KMJ Ora Et Labora). 

Ajakan Beribadah 

P.2 :  Jemaat Tuhan, mari berdiri menghadap  Tuhan dan
 menyambut  firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. 

MENGHADAP TUHAN 

♫ Jemaat Menyanyi GB. 16 : 1, 2 “’Kau Yang Layak” 

1. „Kau yang layak, „Kau yang layak, „Kau yang layak, Tuhan; 
layak „Kau t‟rima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. 
Segala sesuatu telah „Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu; 
Semuanya ada kar‟na karya-Mu „Kau yang layak, Tuhan 

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

2. „Kau yang layak, „Kau yang layak, Anakdomba Allah; 
 layak „Kau t‟rima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. 
 Engkau jadi kurban demi dunia ini dan kami telah “kau tebus 
 Dan kami menjadi imam dan raja di kerajaan-Mu 
  

 Votum 

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

Jemaat :  1  .  |  1  .  | (do=g) 
     A    -   min! 
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Nas Pembimbing 

P.F  : “Berbahagialah setiap orang yang takut akan TUHAN, yang 
hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya! Apabila engkau 
memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau 
dan baiklah keadaanmu!” (Mazmur 128 : 1-2) 

Salam 

P.F  :  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita,  
   dan dari  Tuhan Yesus menyertai kamu. 

Jemaat dan menyertaimu juga. 

Jemaat menyanyi  GB. 250 “Berbahagialah” 

Reff  Berbahagialah, berbahagialah, 
  berbahagialah kamu yang beriman. 

1. Orang miskin di hadapan Allah „kan empunya Kerajaan Sorga. 
Bagi orang yang berdukacita, mereka yang akan dihibur. Reff 

2. yang lemah dan lembut bahagia, kar‟na bumi menjadi miliknya 
bagi orang yang haus kebenaran mereka kelak dipuaskan. Reff   

---- duduk  

Pengakuan Dosa 

P.2. : Ya Bapa di Sorga, jika kami sebagai umat tidak hidup lebih 
benar daripada mereka yang tidak beriman pada Yesus Kristus 
sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ampunilah kami. 
Biarlah Engkau menahan amarah-Mu dan memberikan 
pengampunan-Mu pada kami. Sebab kadang kami sengaja 
melawan kehendak-Mu. Layakkanlah kami kembali untuk 
menerima pengampunanMu. Inilah permohonan kami dalam 
nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon pada-Mu ya Bapa 
di Sorga. 

Jemaat menyanyi GB. 50 : 1 “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 
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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  

Berita Anugerah 

P.F  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 
     disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis 

dalam Mazmur 25 : 10-11 mengatakan …  

 Segala jalan TUHAN adalah kasih setia dan kebenaran 
bagi orang yang berpegang pada perjanjian-Nya dan 
peringatan-peringatan-Nya. Oleh karena nama-Mu, ya 
TUHAN, ampunilah kesalahanku, sebab besar 
kesalahan itu. 

Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus  
Kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku  
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 

Jemaat   Syukur kepada Tuhan! Amin. 

 Jemaat Menyanyi GB. 69 : 1 “Kumulai Dari Diri Sendiri” 

Kumulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. 
Kumulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. 
Tekadku Tuhan: mengikut-Mu selama hidupku, 
Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. 
Akan kumulai dari diriku melakukan sikap yang benar. 
Biar pun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. 

Perintah Hidup Baru 

P.F  Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru 
seperti yang ditulis dalam Amsal  3 : 12 – 14,  yang 
menyatakan 

“Karena TUHAN memberi ajaran kepada yang 
dikasihi-Nya, seperti seorang ayah kepada anak yang 
disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat 
hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena 
keuntungannya melebihi keuntungan perak dan 
hasilnya melebihi emas. “   
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Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah 
dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 

Nyanyian Kemuliaan GB 51 : 1-2 “Kasihilah Tuhanmu” 

1. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu; 
Dengan seg‟nap jiwamu; dengan akal budimu. 
Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. 
Itulah hukum yang pertama dan hukum yang kedua 

2. Sembah dan puji Allah, Sang Bapa, Pencipta alam. 
Sembah dan puji Yesus, Sang Juruselamatmu. 
Sembah dan puji Roh Kudus, Penuntun dan kebenaran. 
Hai, s‟gala yang bernafas sembah dan pujilah Tuhanmu 

Kesaksian Pujian / PS / VG  

PEMBERITAAN FIRMAN 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

P.F. : . . . . . 

Pembacaan Alkitab 

P.F. : Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar Firman  
 Tuhan. HALELUYA! 

Jemaat menyanyi  

GB. 395 “Haleluya!Amin” 

Haleluya! Amin. 

P.3 : Bacaan Alkitab hari ini dari Pengkhotbah 1 : 3 - 11 yang  
 menyatakan:    . . . Demikianlah pembacaan Alkitab. 

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

Jemaat Menyanyi GB. 392 b “Kepadamu Puji-Pujian” 

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan: 

 Ya Bapa, Put'ra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. 
 duduk  

Khotbah 
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JAWABAN JEMAAT 

Jemaat menyanyi  KJ. 407: 1-2 “Tuhan, Kau Gembala Kami” 

1. Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami dombaMu; 
B‟rilah kami menikmati hikmat pengorbananMu. 
Tuhan Yesus, Jurus‟lamat, kami ini milikMu, 
Tuhan Yesus, Jurus‟lamat, kami ini milikMu. 

2. Kau Pengawal yang setia, Kawan hidup terdekat. 
Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. 
Tuhan Yesus, Jurus‟lamat, kami mohon b‟ri berkat 
Tuhan Yesus, Jurus‟lamat, kami mohon b‟ri berkat 

Pengakuan Iman 

P.F. : Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat,  
mari berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman 
Rasuli.  Dengan hati dan mulut masing-masing berkata : ……… 

---- duduk  

Doa Syafaat 

P.F ............ Ya Tuhan, dalam Pengasihan-Mu, kami mohon : 

Jemaat  Dengarkanlah doa kami. 

P.F Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar 
kami berdoa ….. 

PF & J Bapa Kami yang di Surga …… (diakhiri Doxologi GB. 389 a) 

Kesaksian Pujian / PS / VG 

Pengucapan Syukur 

P.4 : Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan 
memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah Nas Alkitab 
dari 2 Korintus 9 : 7 yang menyatakan  

“Hendaklah masing-masing memberikan menurut 
kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau 
karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang 
memberi dengan sukacita .”  

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
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Jemaat menyanyi KJ 363 : 1-3 “Bagi Yesus Kuserahkan” 

1. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya; 
Hati dan perbuatanku, pun waktuku milikNya. 
Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milikNya 
Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milikNya 

...Jemaat disilakan menyampaikan persembahan… 

2. Tanganku kerja bagiNya, kakiku mengikutNya; 
Mataku memandang Yesus; yang kupuji Dialah! 
Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah! 
Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah! 

3. Ya, sejak kupandang Yesus, kutinggalkan dosaku; 
Pada Dia „ku terpaut, Dia Jurus‟lamatku 
Bagi Yesus semuanya, Dia Jurus‟lamatku! 
Bagi Yesus semuanya, Dia Jurus‟lamatku! 

Doa Syukur        

P.4 :   Jemaat sekalian mari kita berdiri dan berdoa : 
Inilah ungkapan syukur kami ya Allah. Sebab Firman yang 
telah kami dengarkan. Biarlah dengan hidup yang berkenan 
dihadapan- Mu hidup kami dijaga, ditolong dan diberkati oleh 
Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi kesaksian 
untuk pelayanan GerejaMu. Demi Kristus kami berdoa kepada 
Bapak di Sorga,  Amin. 

          ------duduk

PENGUTUSAN 

Warta Jemaat 

P.6  .................. 

Amanat Pengutusan 

P.F  Jemaat silahkan berdiri, pergilah dengan damai sejahtera 
Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah 
Firman Tuhan yang telah kamu dengar. 
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Jemaat Menyanyi  
GB 242: 1-2   “Oh, Kasih Allah Yang Besar” 

1. Oh, kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun. 
Menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. 
Kar‟na besarlah kasih-Nya dib‟rikan Put‟ra-Nya. 
Oleh darh-Nya damailah, Allah dan manusia. 

Refr.  Oh, kasih Allah mulia, tiada bandingannya. 
 Oh, kasih Allah s‟lamanya di sorga terdengar. 

2. 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.  Refr. 

Berkat 

P.F. : Arahkanlah hatimu kepada 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” 
(Bilangan 6 : 24 -26)

Jemaat menyanyi GB. 402 b “Amin“ 
 Amin, amin, amin. 
 


