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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 Serang mengucapkan selamat datang 
dan selamat beribadah di HARI MINGGU X 
SESUDAH PENTAKOSTA. Kiranya ibadah ini 
berkenan kepada Tuhan serta menjadi perjumpaan yang 
penuh syukur atas karya keselamatan yang Tuhan 
nyatakan bagi kita.  
Pemberitaan Firman pada ibadah ini adalah  
Pdt. Ny. Vera Tresje Kaya-Loupatty. 

Ajakan Beribadah 

P.2    Jemaat Tuhan, mari berdiri sebagai tanda syukur kita 
menyambut Firman Tuhan yang hadir di tengah 
persekutuan ini.  

 
MENGHADAP TUHAN 

♫ Jemaat Menyanyi 

GB 19: 1-3  “Ya Tuhan, Siapakah Yang Boleh Diam” 

1. Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam 
di dalam kemah-Mu? 
Dia yang berlaku tidak bercela; 
dan melakukan yang adil. 

…Prosesi membawa Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah  

2. Ya Tuhan, siapakah yang boleh naik 
 ke gunung kudus-Mu? 
 Dia yang berkata jujur dan benar 
 dari hatinya yang tulus. 
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3. Siapakah yang tak menyebarkan fitnah 
 tentang sesamanya, 
 dan tidak memandang hina yang rendah, 
 tak akan goyah s‟lamanya 

Votum   

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

Jem. 1  . / 1 .  //                                                                    
A –   min 

Nas Pembimbing                                                                          

P.F   “Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua: “Kepada TUHAN, 
Allah Kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan 
kami dengarkan.” (Yosua 24 : 24) 

Salam    

P.F Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah 
Bapa dan Kristus Yesus menyertai engkau. 

Jem.  dan menyertaimu juga. 

 Jemaat Menyanyi  

GB 252: 1&5   “Berpeganglah Pada Janji Tuhanmu” 

1. Berpeganglah pada janji Tuhanmu 
Di sepanjang masa Ia beserta 
Angkatlah pujian, puji nama-Nya, 
Berpeganglah pada janji-Nya 

Reff  Jangan bimbang, berpeganglah 
pada janji Jurus‟lamat. 
Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu 

5. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, 
Kau tak akan jatuh dalam susahmu, 
Di setiap hal dengar panggilan-Nya, 
Berpeganglah pada janji-Nya reff 
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Pengakuan Dosa           (duduk)  

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 32: 1-2   “Tuhan Yesus” 

1. Tuhan Yesus! 
Kami sering tidak patuh 
Melakukan yang Engkau firmankan. 
Tuhan Yesus! 
Kami sering tidak patuh 
Melakukan tanggung jawab kami 

Reff Ampuni dosa kami 

2. Tuhan Yesus. 
Kami lemah, tidak mampu 
Memerangi kemalasan kami. 
Tuhan Yesus, 
Kami lemah, kami rapuh. 
Tuhan tolong kuatkanlah kami. reff 

Berita Anugerah 

P.F  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan 
bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan 
seperti tertulis dalam Kitab MAZMUR 103 : 8-10 yang 
menyatakan:  

“TUHAN adalah penyayang dan pengasih, panjang sabra 
dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan 
tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak 
dilakukan-Nya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan 
tidak dibalas-Nya kepada kita setimpal dengan kesalahan 
kita.”  
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Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus 
Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa 
telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 

Jem. Syukur kepada Tuhan! Amin. 

 Jemaat Menyanyi 
GB 41 : 1-2   “Maukah Dosamu Dihapus Bersih” 

1. Maukah dosamu dihapus bersih? 
Besar kuasa-Nya, darah Tuhan. 
„Kau „kan menang dari kuasa gelap, 
Ajaib kuasa darah Tuhan 

  Refr. Ada kuasa dalam darah-Nya, Anak domba Allah. 
   Ada kuasa dalam darah-Nya, Anak domba Allah. 

2. Maukah engkau meredam hasratmu? 
Besar kuasa-Nya, darah Tuhan. 
Datang seg‟ra, kau dibasuh bersih; 
Ajaib kuasa darah Tuhan.  (Refr) 

PERINTAH HIDUP BARU 

PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru 
seperti tertulis dalam 1 PETRUS 3 : 13-18 yang 
menyatakan ........ 

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah 
dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 

Jemaat Menyanyi  

GB 49  “Kasih Pasti Lemah Lembut” 

 Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, 
 Kasih pasti murah hati. 
 Kasih_mu, kasih-Mu Tuhan. 
 Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, 
 Kasih pasti murah hati. 
 Kasih_mu, kasih-Mu Tuhan. 
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Reff Ajarilah kami ini saling mengasihi. 
 Ajarilah kami ini saling mengampuni 
 Ajarilah kami ini kasih-mu ya Tuhan 
 Kasih-Mu kudus tiada batasnya 

Kesaksian Pujian         (duduk)  

 

PEMBERITAAN FIRMAN  

Doa Mohon bimbingan Roh Kudus  

P.F  . . . 

Pembacaan Alkitab  

P.F Jemaat marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan 
yang dibacakan dari Alkitab : Haleluya! 

Jem.  GB 393  “Haleluya” 

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

P.3 Pembacaan Alkitab hari ini dari 1 TIMOTIUS 1 : 12-17 
yang menyatakan ………………….  

 Demikian  pembacaan  Alkitab.  

P.F Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya 
diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada  Allah. 

Jem.     GB 392A     “KepadaMu Puji-Pujian” 

 Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 

 Bapa, Put‟ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 

(duduk) 

K h o t b a h  
...saat teduh... 
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JAWABAN  JEMAAT 

Jemaat Menyanyi 

KJ 367 : 1, 3, 4   “PadaMu, Tuhan dan Allahku” 

1. PadaMu, Tuhan dan Allahku,  
kupersembahkan hiduku: 
dariMu jiwa dan ragaku, hanya dalamMu „ku teduh. 
Hatiku yang Engkau pulihkan padaMu juga kuberikan 

3. Kumuliakan kuasa kasih, yang dalam Yesus terjelma; 
„ku berserah sebulat hati di dalam arus rahmat-Nya. 
Diriku tak kuingat lagi, lautan kasih kuselami. 

4. Betapa Kau mencari aku, hatiMu rindu padaku. 
Kauraih aku kepadaMu membuat aku milikMu. 
Diriku sudah Kaukasihi, Kau jualah yang aku pilih. 

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 orang berkata:  ”Aku percaya….”  

(duduk)                                                                  

Doa  Syafaat        

P.F  ........ Ya Tuhan, dalam pengasihanMu, kami mohon : 

Jem.  Dengarlah Doa kami 

P.F Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan 
Juruselamat, yang telah mengajar kami berdoa : 

Semua Bapa kami yang di sorga...(diakhiri dengan Dox GB 389 B)      
 Kar‟na Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa  
 dan kemuliaan sampai s‟lama-lamanya. Amin. 

Kesaksian Pujian 
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Pengucapan Syukur 

P.4      Jemaat, Tuhan telah menganugerahkan Roh-Nya yang 
kudus agar kita dimampukan untuk meneruskan kiprah-
Nya dalam hidup kita masing-masing. Saat ini, kita 
dipanggil untuk menyatakan syukur kepada Tuhan atas 
karunia yang telah diberi-Nya itu. Kiranya apa yang kita 
persembahkan, baik materi maupun diri bahkan hidup 
ini, menjadi persembahan yang berkenan kepada-Nya. 
Ingatlah pesan Alkitab: 

  “Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab 
itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus 
Yesus bagi kamu.” (1 TESALONIKA 5 : 18).  

  Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. 

Jemaat Menyanyi    

KJ 450: 1-3   “Hidup Kita Yang Benar” 

Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. 
Dalam Kristus bergemar, janganlah tekebur. 

Reff Dalam susah pun senang, dalam segala hal 
 Aku bermazmur dan ucap syukur; 
 Itu kehendak-Nya 

...Jemaat disilakan menyampaikan persembahan… 

Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, 
Aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Reff 

Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur, 
Kar;na Kristus, Penebus, berkurban bagimu! Reff  

Doa Syukur                                   

P.4   Jemaat, mari berdiri menyerahkan persembahan ini 
kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa: 

 Ya Allah, kami bersyukur atas tiap-tiap berkat 
yang kami terima dari pada-Mu. Kini kami 
membawa sebagian dari apa yang Engkau 
percayakan kepada kami, dan  kami mohon 
sempurnakanlah pemberian kami ini. Ajarlah 
kami untuk tidak takut menghadapi hari esok, 
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karena Engkau memelihara hidup kami 
sekeluarga. Demi Kristus kami berdoa. Amin  

 
(duduk) 

PENGUTUSAN 

Warta Jemaat 
P.6 . . . 

Amanat  Pengutusan        (berdiri) 

P.F Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Firman 
Tuhan yang telah kamu dengar, bagikanlah sukacita 
beriman kepada semua orang, dan lakukanlah Firman 
Tuhan.  

  Jemaat Menyanyi GB 115 : 1-2   “Utuslah Kami” 

Utuslah kami masuk dalam dunia ini 
Menjadi saksi bagi kerajaan-Mu; 
Membawa damai dan terang-Mu yang abadi, 
Menabur kasih bagi dunia yang resah 

 Reff Utuslah kami jadi saksi yang setia, 
  Membawa kabar sukacita yang abadi, 
  Supaya dunia mengaku dan percaya; 
  Engkaulah Yesus, tuhan, Jurus‟lamat dunia 

  Berilah kami hati tulus melayani, 
  Menolong orang-orang berbeban berat. 
  Berilah kami Roh yang tabah dan setia 
  Untuk nyatakan kasih bagi dunia  reff   

Berkat 

P.F Arahkanlah hati dan 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.   
            (Bilangan 6:24-26) 
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Jemaat Menyanyi GB 402A  “Amin” 

Amin, amin, amin 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


