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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 XVI 
SESUDAH PENTAKOSTA.  
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di 
hadapan Tuhan. Pemberitaan Firman pada ibadah hari 
ini adalah Pnt. Jonson Silalahi 

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 17: 1-2  “ABADI TAK NAMPAK” 

1. Abadi, tak Nampak, Yang Maha Esa, 
yang tak terhampiri terang takhta-Nya, 
yang dalam Putra-Nya telah di kenal, 
bagi-Nyalah hormat dan kuasa kekal 

…Prosesi membawa Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah  

2. Ibarat cahaya berkarya tenang, 
wibawa rajawi kekal Kaupegang. 
Teguh bagai gunung keadilan-Mu, 
dan awan-mu sarat dengan kasih-Mu 

Votum   
P.F Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  yang 

menjadikan langit dan bumi.    

Jem. 1  . / 1 .  //                                                                    
A –   min 
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Nas Pembimbing                                                                          

P.F  “Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka 
bumi, demikianlah firman TUHAN.”(Zefanya 1 : 2) 

Salam    

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

Jem. dan menyertaimu juga. 

 Jemaat Menyanyi  

GB 327 : 1   “JANGAN KAMU TAKUT” 

Jangan kamu takut, Tuhan adalah! 
Jika Ia hadir badai pun reda! 
Di tengah cobaan, Dia kau pegang: 
Oleh kuasa-Nya pasti kau akan menang 

Reff Oh, tidak pernah, oh tidak pernah 
 Tuhanmu tinggalkan dikau: 
 Ia tetap beserta! 

Pengakuan Dosa           (duduk) 

P.2   Dengan menyesal dan malu dan dengan kerendahan hati  
marilah mengaku akan dosa-dosa kita kepada TUHAN:    

 “Bapa kami yang di sorga. Engkau yang Kudus. 
Dan Penuh Kasih. Sebab Cinta-Mu hingga 
Engkau turun ke dunia menjadi sama dengan 
manusia. Kami mengenal-Mu dengan sebagai 
Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. 
Engkau tahu kami tidak mampu menebus dosa 
kami. Oleh sebab itu Engkau sendiri yang 
menebus kami. Namun kami kadang hidup 
tidak benar, sesuka hati, sehingga cendrung 
melawan perintah-Mu. Setiap hari kami 
mengingat perintah-Mu namun setiap hari juga 
kami jatuh dalam banyak keinginan diri sendiri 
sehingga cendrung melawan perintah-Mu. 
Karena itu, saat ini, kami memohon ampun 
pada-Mu. Sebab Engkau pasti bisa 
mengampuni dosa kami. Ya Bapa, Engkau tahu, 
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keinginan kami hanyalah hidup dalam 
Kerendahan hati, kejujuran, ketulusan, tapi 
jika kenyataannya tidak demikian, maka, 
ampunilah kami ya Bapa. Dalam nama Putra 
Tunggal-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru 
Selamat, kami memohon pengampunan-Mu ya 
Bapa di sorga. Amin 

 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 KISAH PARA RASUL 3 : 
18-19 yang menyatakan:  

“Tetapi dengan jalan demikan Allah telah 
menggenapi apa yang telah difirmankan-Nya 
dahulu dengan perantaraan nabi-nabi-Nya, yaitu 
bahwa Mesias yang diutus-Nya harus menderita. 
Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya 
dosamu dihapuskan.”  

Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus 
Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa 
telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 
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Jem. Syukur kepada Tuhan! Amin. 

 Jemaat Menyanyi 
GB 43 : 1-2 “MESKI TAK LAYAK DIRIKU” 

1. Meski tak layak diriku, 
Tetapi kar‟na darah-Mu 

 Dan kar‟na Kau memanggilku, 
„ku datang pada-Mu 

2. Sebagaimana adanya 
Jiwaku sungguh bercela, 
Darah-Mulah pembasuhnya; 
„ku datang pada-Mu 

PERINTAH HIDUP BARU 

PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru 
seperti tertulis dalam IBRANI 12 : 14-15 yang menyatakan  

 “Berusahalah hidup damai dengan semua orang 
dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan 
tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah 
supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri 
dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh 
akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan 
dan yang mencemarkan banyak orang.” 

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

Jemaat Menyanyi  
GB 46   “TUHAN YESUS SUNGGUH SAYANG” 

Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, 
aku juga sayang pada-Nya. 
Tuhan Yesus s‟lalu jada diriku, aku aman dilindungi-Nya 
Ia mengajarkanku menyenangkan hati-Nya dengan 
tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. 
Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya 
agar aku memuliakan nama-Nya 

Kesaksian Pujian         (duduk)  
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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 395  “Haleluya! Amin” 

 Ha – le – lu –ya! A - min 

P.3 Pembacaan Alkitab hari ini dari ZEFANYA 1 : 1-6 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 392     “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... 

 
JAWABAN  JEMAAT 

Jemaat Menyanyi 

GB 61 : 1-2   “TUHAN, AJARKANLAH KEHENDAKMU” 

1. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu; 
Nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. 
„Kus‟rahkan hidupku pada bimbingan-Mu, 
Dekatkan diriku kepada-Mu 

2. Ajarlah kukenal anug‟rah-Mu. 
Sinarilah dengan t‟rang wajah-Mu 
Hapuskan dosaku, diami hatiku, 
Kiranya „ku tetap bersama-Mu 
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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 389A) 

Kesaksian Pujian 

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 :  

  “Hendaklah masing-masing memberikan 
menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih 
hati atau karena paksaan, sebab Allah 
mengasihi orang yang memberi dengan 
sukacita.” (II KORINTUS 9:7).  

  Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. 

Jemaat Menyanyi    

GB 78 : 1-2   “YESUS KRISTUS, SUMBER HIDUP” 

Reff Yesus Kristus, Sumber Hidup, 
 Jurus‟lamat, Dialah! 
 Dalam t‟rang-Nya ada hidup; 
 puji Dia s‟lamanya! 

1. Keadilan dan hukum-Nya 
Bagai banteng yang teguh, 
Bagi orang yang percaya, 
Tempat lindung yang teduh 
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...Jemaat disilakan menyampaikan persembahan… 

2. Di naungan kasih Tuhan 
manusia berteduh; 
dikenyangkan siang malam 
dengan berkat yang penuh  reff 

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

kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama. Kita 
berdoa : 
 Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan 
Sorga, terimakasih kami ucapkan karena Engkau 
telah memberi kami kesempatan beribadah hari 
ini. Terimakasih atas firman yang telah 
disampaikan oleh HambaMu, kiranya dapat 
tumbuh dan berbuah di hati kami. Kesempatan 
ini kami akan memberikan korban persembahan, 
kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami 
berikan besar kecilnya persembahan kami. Dan 
kiranya persembahan ini dapat berguna untuk 
pelayanan pekerjaan Tuhan ditempat ini 
sehingga namaMu dipuji dimuliakan. 
Terimakasih ya Tuhan, inilah doa kami. Didalam 
nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap 
syukur. Haleluya 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 
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 GB 121 : 1-2   “HAI, PERGI DAN WARTAKAN” 

1. 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 

2. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus 
dalam kata dan perbuatanmu 
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 

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) 
 

Jemaat Menyanyi  
KJ 478  “Amin” do = d-e-f. 2 ketuk 
Amin, amin, amin. 

 
 

 
 


