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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 XVIII 
SESUDAH PENTAKOSTA.  
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di 
hadapan Tuhan. Pemberitaan Firman pada ibadah hari 
ini adalah Pdt.Ny. Th.F.A. Pattinama, S.Th (KMJ 
GPM Hila, Ambon) 

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 10: 1-2  “KUPUJI YESUS, TUHANKU” 

1. Kupuji Yesus, Tuhanku,„ku mashyurkan nama-Nya; 
tiada nama apapun semanis nama Yesus 

…Prosesi membawa Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah  

2. Muliakan nama Tuhanmu yang tinggi dan berkuasa, 
Tiada nama apapun sedahsyat nama Yesus. 

Votum   

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

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

Nas Pembimbing                                                                          

P.F  “Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada 
mereka, sebab mereja berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai 
orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. 
Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan 
gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak 
akan membawa keuntungan bagimu.”(IBRANI 13 : 17) 
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Salam    

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

Jem. dan melimpahimu juga. 

 Jemaat Menyanyi  

KJ 413 : 1&3   “TUHAN, PIMPIN ANAKMU” 

1. Tuhan, pimpin anakMu, agar tidak tersesat. 
Akan jauhlah seteru, bila Kau tetap dekat 

Reff Tuhan pimpin! Arus hidup menderas; 
 Agar jangan „ku sesat pegang tanganku erat. 

3. Sampai akhir hidupku, Tuhan, pimpin „ku terus.  
K‟lak kupuji, kusembah Kau Tuhanku Penebus.       reff 

Pengakuan Dosa           (duduk) 

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

 “Kasihanilah kami, ya Allah menurut kasih 
setia-Mu, hapuskanlah pelanggaran kami 
menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah 
kami seluruhnya dari kesalahan kami dan 
tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami 
sendiri sadar akan pelanggaran kami, kami 
senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. 
Jadikanlah hati kami tahir ya Allah dan 
perbaharuilah batin kami dengan Roh yang 
teguh. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus 
Kristus. Dengarlah, ya Tuhan. Amin  

 Jemaat Menyanyi  GB 31    “ANAK DOMBA ALLAH” 

Anakdomba Allah menghapus dosa dunia. 
Kasihanilah kami, kasihanilah kami. 
Anakdomba Allah yang menghapus dosa dunia. 
B‟rilah kami damai, b‟rilah kami damai 
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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:  

“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 42 : 1,3&4 “KUASA DARAH YESUS MENYUCIKANMU” 

1. Kuasa darah Yesus menyucikanmu 
hingga „kau jadi putih bersih. 
Yakinkah engkau pada anug‟rah-Nya? 
Sudahkah kau dibasuh bersih? 

Reff Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih 
 Dalam darah Anakdomba yang Kudus? 
 Sudahkah „kau dibasuh bersih? 

3. Sudahkah jubahmu putih dan bersih? 
Sang pengantin „kan datang seg‟ra! 
Sudahkah kau siap masuk sorga t‟rang 
dan dibasuh menjadi bersih? reff 

4. Hai tanggalkan jubah dosa tercemar, 
hingga kau jadi putih bersih 
Tersedia sumber air yang jernih, 
jiwa kotor menjadi bersih! 
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PERINTAH HIDUP BARU 

PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru 
seperti tertulis dalam 1 YOHANES 3 : 21-24 yang 
menyatakan  

 “21Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati 
kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai 
keberanian percaya untuk mendekati Allah, 22dan 
apa saja yang kita minta, kita memperolehnya 
dari pada-Nya, karena kita menuruti segala 
perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan 
kepada-Nya. 23Dan inilah perintah-Nya itu: 
supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, 
Anak-Nya, dan supaya kita saling mengasihi 
sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus 
kepada kita. 24Barangsiapa menuruti segala 
perintah-Nya, ia diam di dalam Allah dan Allah di 
dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui, bahwa 
Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia 
karuniakan kepada kita.” 

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

Jemaat Menyanyi  

GB 51 : 1&3   “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. 

3. Andalkan kuasa Tuhan sepanjang kehidupanmu; 
b‟ritakan firman Tuhan dengan karya baktimu. 
Amalkan kasih Tuhanmu kepada orang menderita; 
agar mereka bahagia, walau hidupnya susah. 

Kesaksian Pujian         (duduk)  

 
 
 



5 
 

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 394  “Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu” 

Ha-le-lu - ya, Ha-le-lu - ya! Pujilah Tuhanmu s‟lamanya, 
Ha-le-lu - ya! Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya,  
Pujilah Tuhanmu s‟lamanya, Ha-le-lu - ya!  

P.3 Pembacaan Alkitab hari ini dari 1 SAMUEL 8 : 1-9 yang 
menyatakan ………………….  

 Demikian  pembacaan  Alkitab.  

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

Jem.     KJ 474     “KepadaMu Puji-Pujian” 

 Kepada-Mu puji-pujian,  
madah syukur dan segala Kemuliaan, 

 ya Bapa, Put‟ra, Roh Kudus  
sampai kekal abadi! 

(duduk) 

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

 
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 
 
 
 



6 
 

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. reff 

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 :  

  “Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, 
bawalah persembahan dan masuklah ke 
pelataran-Nya!” (MAZMUR 96 : 8).  

  Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. 
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Jemaat Menyanyi    

KJ 403 : 1-3   “HUJAN BERKAT „KAN TERCURAH” 

1. Hujan berkat „kan tercurah, itulah janji kudus: 
Hidup segar dari sorga „kan diberi Penebus reff 
Reff Hujan berkatMu itu yang kami perlu: 
 Sudah menetes berkatMu, biar tercurah penuh! 

2. Hujan berkat „kan tercurah, hidup kembali segar. 
Di atas bukit dan lurah bunyi derai terdengar reff 

...Jemaat disilakan menyampaikan persembahan… 

3. Hujan berkat „kan tercurah. Kini kami berseru, 
“B‟rilah dengan limpah ruah, agar genap sabdaMu! 

reff 

Doa Syukur                                   

P.4   Jemaat, mari berdiri menyerahkan persembahan ini 
kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama. Kita 
berdoa : 
 Ya Allah, Sumber segala karunia, kami bersyukur 
karena karya kasih-Mu yang menyelamatkan 
kami didalam Yesus Kristus. Kami percaya 
bahwa Engkau setia pada janji-Mu untuk 
memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh 
Kudus sehingga kami mampu bekerja dan 
memperoleh berbagai rezeki. Kepada-Mu saja 
kami persembahkan pemberian ini. Terimalah, 
Tuhan. Pakailah hidup, kerja dan pelayanan 
kami untuk mendukung dan menopang mereka 
yang membutuhkan demi hormat dan kemuliaan 
nama-Mu. Dalam Kristus, kami berdoa. Amin  

(duduk) 

PENGUTUSAN 

Warta Jemaat 

P.6 . . . 
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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” 

1. 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. 

2. 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) 
 

Jemaat Menyanyi GB 402B  “Amin” do = f. 2/4  
A - min, a - min, a - - - - min. 

 


