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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 XII 
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 6: 1&3  “Bernyanyilah Orang Percaya” 

1. Bernyanyilah orang percaya,  
Bergemar dan gembira terus, 
T‟rang Kristus tetap bercahaya 
Di dalam berita kudus! 

…Prosesi membawa Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah  

3. Siarkanlah t‟rang pengampunan 
Yang terbit atas bumi g‟lap; 
Sejahtera dan pembaruan 
Akhirnya terjamin tetap. 
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Votum   

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

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

Nas Pembimbing                                                                          

P.F   “Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi 
jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya, 
untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil.” 
(Mazmur 119 : 105-106) 

Salam    

P.F Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi 
kamu. 

Jem.  dan melimpahimu juga. 

 Jemaat Menyanyi  

GB 252: 1,4,5   “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 

4. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, 
Hidupmu tambatkan pada kasih-Nya. 
Roh Kudus menuntun jalan hidupmu 
Berpeganglah pada janji-Nya reff 

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 Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan- 
Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan 
yang lalu. Memulai hidup kehidupan kami di pekan yang 
baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud 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 25: 1-3   “Tuhan Kami Berlumuran Dosa” 

1. Tuhan, kami berlumuran dosa. 
Tuhan, sudilah ampuni kami. 

2. Tuhan, walau kami disakiti, 
Tuhan, ajar kami mengampuni 

3. Tuhan, harta kami musnah sudah. 
Tuhan, hati masih milik kami. 

Berita Anugerah 

P.F  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan 
bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan 
seperti tertulis dalam Kitab YEREMIA 33 : 8 yang 
menyatakan:  
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“Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan 
yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan 
Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka 
lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak 
terhadap Aku.”  

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 45 : 1-5   “Dosamu Dihapuskan” 

1. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih, 
dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. 
Meskipun merah bak kermisi, „kan diputihkan. 
Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan 
jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. 

2.    Hai dengar Tuhan panggil, baliklah kepada-Nya, 
  hai dengar Tuhan panggil, baliklah kepada-Nya. 
  Sungguh agung dan mulia kasih sayang-Nya. 
  Hai dengar Tuhan panggil, hai dengar Tuhan panggil 
  baliklah kepada-Nya, baliklah kepada-Nya 

PERINTAH HIDUP BARU 

PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru 
seperti tertulis dalam IBRANI 13 : 7-9 yang menyatakan 
........ 

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

Jemaat Menyanyi  
GB 50 : 1-2  “PERUBAHAN AJAIB” 

1. 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 

2. 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 

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 RAJA-RAJA 5 : 1-2 
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 

GB 270 : 1-2   “Taat, Setia, Bertekad Yang Bulat” 

1. Taat, setia, bertekad yang bulat, 
Itulah janji Tuhan padamu. 
Di bawah panji yang mulia berdaulat, 
Kami „kan angkat perang bagi-Mu 

Reff Angkat semboyan, jangan diamkan! 
 tiup serunai dan maju terus! 
 Angkat semboyan, jangan diamkan; 
 Kristuslah Raja serta Penebus! 

2. Taat, setia, teguh bersekutu 
Dengan Engkau, ya Pemimpin besar. 
Kar‟na penuh kasih sayang pada-Mu, 
Kami sedikit pun tidak gentar. 

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 A)      
 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    Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita, 
marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita 
memberi persembahan kepada-Nya dengarlah Firman 
Tuhan :  

  “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.” (2 KORINTUS 5 : 15).  

  Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. 

Jemaat Menyanyi    

GB 81: 1-3   “Allah Sumber Kemurahan” 

Reff Allah, Sumber kemurahan juga 
 kebajikan di sepanjang hidupmu 
 Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan, kini dan kekal 

1. Bawa persembahanmu seg‟ra pada Tuhan Allahmu 
Ingat akan janji-Nya tetap, Ia memberkatimu 

...Jemaat disilakan menyampaikan persembahan… 

2. B‟ri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. 
Kasih dan setia Tuhanmu silimpahkan padamu    Reff   

3. B‟rilah dengan rela dan senang b‟ri kepada Tuhanmu 
Tak‟kan kekurangan apapun, kau dipelihara-Nya   Reff 

Doa Syukur                                   
P.4   Jemaat, mari berdiri menyerahkan persembahan ini 

kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama. 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. Amin  
(duduk) 
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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 119 : 1   “Cah’ya Cerlang Mengusir Kelam” 

Cah‟ya cerlang mengusir kelam, 
membias indah warnanya. 

Dunia seram gelap mencekam 

Mendambakan sinar kasih-Mu. 

Kristus terang dan kita pun terang, 

jangan lengah: terangi kotamu: 

demi sejahtera berseri. 

Janganlah gentar, ke lorong yang gelap, 

Sinarilah, memb‟ri damai tetap 

Dan hidup yang kekal s‟lamanya 

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 401  “Amin, Amin, Ya, Benar Adanya” 

Amin, amin, ya, benar adanya, amin. 

 Amin, amin, ya, benar adanya, amin. 
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