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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 XIX 
SESUDAH PENTAKOSTA.  
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di 
hadapan Tuhan. Pemberitaan Firman pada ibadah hari 
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! 

2. Kendati sering kita bimbang, 
dalam hati kecilpun sedih. 
Tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib.  

…Prosesi membawa Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah  

3. Siarkanlah t‟rang pengampunan  
yang terbit atas bumi gelap; 
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  “Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan 
kehormatan anak-anak ialah nenek moyang 
mereka.”(AMSAL 17 : 6) 

Salam    

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

Jem. dan menyertaimu  juga. 

 Jemaat Menyanyi  

KJ 406 : 1-2   “Ya Tuhan, Bimbing Aku” 

1. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, 
sehingga „ku selalu bersamaMu. 
Engganlah „ku melangkah setapak pun, 
„pabila Kau tak ada disampingku 

2. Lindungilah hatiku di rahmatMu 
dan buatlah batinku tenang teduh. 
Dekat kakiMu saja „ku mau rebah 
dan tidak ragu-ragu „ku berserah 

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 
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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, 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 25 : 1-2 “Tuhan, Kami Berlumuran Dosa” 

1. Tu - han, kami berlumuran do – sa. 
Tu – han, sudilah ampuni ka – mi. 

2. Tu – han, walau kami disakiti, 
Tu – han, ajar kami mengampuni. 

Berita Anugerah 

P.F  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan 
bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan 
seperti tertulis dalam Kitab YESAYA 1 : 18 yang 
menyatakan:  

“Marilah, baiklah kita beperkara! – firman 
TUHAN- Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, 
akan menjadi putih seperti salju; sekalipun 
berwarna merah seperti kain kesumba, akan 
menjadi putih seperti bulu domba.”  

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. 
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 Jemaat Menyanyi 

GB 45 : 1-2 “Dosamu Dihapuskan” 

1. Dosamu di – hapuskan jadi putih dan bersih, 
dosamu di – hapuskan jadi putih dan bersih. 
Meskipun me – rah bak kirmizi, „kan diputihkan. 
Dosamu di – hapuskan, dosamu di – hapuskan  
Jadi pu – tih dan bersih, jadi pu – tih dan bersih 

2. Hai dengar Tuhan panggil, baliklah kepada-Nya, 
hai dengar Tuhan panggil, baliklah kepada-Nya. 
Sungguhlah 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 YOHANES 13 : 15-17 yang 
menyatakan  

 “15sebab Aku telah memberikan suatu teladan 
kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama 
seperti yang telah Kuperbuat kepadamu. 16Aku 
berkata kepadamu: Sesungguhnya seorang hamba 
tidaklah lebih tinggi dari pada tuannya, ataupun 
seorang utusan dari pada dia yang mengutusnya. 
17Jikalau kamu tahu semua ini, maka 
berbahagialah kamu, jika kamu melakukannya..” 

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

Jemaat Menyanyi  

GB 46 : 1   “Tuhan Yesus Sungguh Sayang” 

Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang 
pada-Nya. 
Tuhan Yesus s‟lalu jaga 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. 
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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.  KJ 472 “Haleluya, Haleluya” 

Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya; 
Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya; 

P.3 Pembacaan Alkitab hari ini dari 2 SAMUEL 9 : 1-8 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 392B     “KepadaMu Puji-Pujian” 

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

 Ya Bapa, Put‟ra, Roh Kudus  
sampai kekal selama-lamanya! 

(duduk) 

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

JAWABAN  JEMAAT 

Jemaat Menyanyi 

GB 49 “Kasih Pasti Lemah Lembut” 

Kasih pasti lemah lembut,  
kasih pasti memaafkan,  
kasih pasti murah hati. 
Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. 
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Kasih pasti lemah lembut,  
kasih pasti memaafkan, 
kasih pasti murah hati. 
Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. 

Reff Ajarilah kami ini saling mengasihi. 
Ajarilah kami ini saling mengampuni. 
Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan 
kasih-Mu kudus tiada batasnya 

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 :  

  “Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan 
dengan hasil pertama dari segala 
penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu 
akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan 
bejana pemerahanmu akan meluap dengan air 
buah anggurnya” (AMSAL 3 : 9-10).  

  Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. 



8 
 

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.  reff 

2. B'ri persepuluhanmu dengan 
hati tulus dan penuh. 
Kasih dan setia Tuhanmu 
dilimpahkan padamu. reff 

...Jemaat disilakan menyampaikan persembahan… 

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

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 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 
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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 . . . 

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 327 : 1-2 “Jangan Kamu Takut” 

1. 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! Ia tetap beserta! 

2. Walau badai topan harus kau tempuh, 
walau kesusahan pengalamanmu, 
namun janji Tuhan, manis bunyinya: 
"Janganlah kau takut, Aku tetap beserta!" 
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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 401 “Amin, Amin, Ya, Benar Adanya,”do = es  4/4  

Amin, amin, ya, benar adanya, amin. 
Amin, amin, ya, benar adanya, amin. 
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