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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 XX 
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 2 : 1-2 “HALELUYA! PUJI TUHAN, PUJI NAMANYA” 

1. Haleluya! Puji Tuhan, 
puji nama-Nya Yang Mahabesar, 
agung kuasa-Nya Yang Mahabenar! 
Haleluya! Puji Tuhan, 
pujilah Dia untuk s‟lamanya; 
kar‟na nama-Nya ajaib benar. 

…Prosesi membawa Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah  

2. Alam raya, ciptaan-Nya 
angkat suaramu dengan bergemar. 
Petik kecapi dan tabuh gendang. 
Hai semua yang bernafas, 
pujilah Dia untuk s‟lamanya; 
kar‟na nama-Nya ajaib benar. 
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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  “Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa 
yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman 
TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan 
rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari 
depan yang penuh harapan.”(YEREMIA 29 : 11) 

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  

KJ 407 : 1 & 4   “TUHAN, KAU GEMBALA KAMI” 

1. Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami dombaMu; 
B'rilah kami menikmati hikmat pengorbananMu. 
Tuhan Yesus, Jurus'lamat, kami ini milikMu, 
Tuhan Yesus, Jurus'lamat, kami ini milikMu. 

4. KehendakMu kami cari, ingin turut maksudMu. 
Tuhan, isi hati kami dengan kasihMu penuh. 
Tuhan Yesus, Jurus'lamat, tak terhingga kasihMu. 
Tuhan Yesus, Jurus'lamat, tak terhingga kasihMu. 

Pengakuan Dosa           (duduk) 

P.2   Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan  
kerendahan hati marilah kita mengaku akan dosa-dosa 
kita: 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 
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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. 

 Jemaat Menyanyi   

GB 28  “DENGARLAH, YA TUHAN” 

Dengarlah, ya Tuhan; kami berseru. 
Dengarlah, ya Tuhan; kami berseru. 
Ya Tuhan kasihani dan ampuni, dosa kami, 
layakkan kami dihadapan-Mu. 
Sucikan hati kami dan murnikan jiwa kami. 
Ya Tuhan, kasihanilah. 

Berita Anugerah 

P.F  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan 
bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan 
seperti tertulis dalam Kitab 1 YOHANES 1 : 9 yang 
menyatakan:  

“Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah 
setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni 
segala dosa kita dan menyucikan kita dari 
segala kejahatan.”  

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 40 : 1 & 3 “KASIH DARI TUHANKU” 

1. Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut, 
kurindukan kasih-Nya. Kasih besar! 
Yesus jadi manusia; pikul dosa dunia; 
sukacita nyatalah: Kasih besar! 

Reff Kasih besar! Kasih besar! 
  Kasih Tuhanku ajaib dan besar: Kasih besar! 
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3. Mari datang pada-Nya, kau yang berbeban berat: 
t'rima janji s'lamat-Nya: Kasih besar! 
Yesus panggil dirimu, ikutlah bersama-Nya 
ke Yerusalem baka: Kasih besar! 

PERINTAH HIDUP BARU 

PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup 
Baru seperti tertulis dalam 1 TESALONIKA 5 : 16-22 
yang menyatakan  

 “16 Bersukacitalah senantiasa. 17 Tetaplah 
berdoa. 18 Mengucap syukurlah dalam segala 
hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di 
dalam Kristus Yesus bagi kamu. 19 Janganlah 
padamkan Roh, 20 dan janganlah anggap 
rendah nubuat-nubuat. 21 Ujilah segala 
sesuatu dan peganglah yang baik. 22 

Jauhkanlah dirimu dari segala jenis 
kejahatan.” 

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

Jemaat Menyanyi  

GB 61 : 1 & 4 “TUHAN, AJARKANLAH KEHENDAKMU” 

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

4. Ajari aku bermadah syukur, 
ya Raja, bagi-Mu „ku bermazmur. 
„Ku ingin ya Tuhan, tetap di dalam-Mu; 
hidup dan matiku di tangan-Mu 

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 394 “HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH 
TUHANMU” 

Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s'lamanya, 
Haleluya! Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya, 
Pujilah Tuhanmu s'lamanya, Haleluya! 

P.3 Pembacaan Alkitab hari ini dari YEREMIA 7 : 21-28 
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... 

JAWABAN  JEMAAT 

Jemaat Menyanyi 

KJ 425 : 1 - 3 “Berkumandang Suara dari Seberang” 

1. Berkumandang suara dari seberang, 
"Kirimlah cahyamu!" 
Banyak jiwa dalam dosa mengerang, 
"Kirimlah cahyamu!" 

Reff Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. 
Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. 
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2. Kita t'lah dengar jeritan dari jauh, 
"Kirimlah cahyamu!" 
Bantuanmu b'rikan, janganlah jemu, 
"Kirimlah cahyamu!" reff 

3. Jangan kita tinggal diam mendengar: 
"Kirimlah cahyamu!" 
Injil Tuhan haruslah kita sebar, 
"Kirimlah cahyamu!" 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 KJ 475) 

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 :  

  “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. 
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Jemaat Menyanyi    

KJ 450 : 1-3   “HIDUP KITA YANG BENAR” 

1. 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 kehendakNya! 

2. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, 
aku akan bersyukur kepada Tuhanku. reff 

...Jemaat disilakan menyampaikan persembahan… 

3. 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 : 

Allah Pencipta langit dan bumi, yang 
memberikan musim menabur dan menuai. Kami 
bersyukur atas pemberianMu dan sekarang kami 
persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Kuduskan 
pemberian kami. Berkati semua hambaMu yang 
mengelola dan mereka yang menggunakannya. 
Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. 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 227 : 1-2 “TUHAN TUNTUN LANGKAHKU” 

1. Tuhan tuntun langkahku, tunjukkanlah jalanku. 
Tuhan pimpin hidupku pada jalan yang terang. 

Reff Tuhan jangan 'Kau biarkan aku jatuh tersesat. 
Kepada-Mu kuserahkan s'luruh jalan hidupku. 

2. Bila nanti diriku dalam dosa terjebak, 
aku mohon tangan-Mu melepaskan diriku. 

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, Ya, Benar Adanya,”do = es  
4/4  

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