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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 XXIII 
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 

KJ 5 : 1-3 “TUHAN ALLAH, NAMAMU” 

1. Tuhan Allah, namaMu kami puji dan masyhurkan; 
Isi dunia sujud di hadapanMu, ya Tuhan! 
Bala sorga menyembah Dikau, khalik semesta! 

2. Kerubim dan serafim memuliakan Yang Trisuci; 
Para rasul dan nabi, martir yang berjubah putih, 
G‟reja yang kudus, esa, kepadaMu menyembah. 

.…Prosesi membawa Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah  

3. Bapa agung dan kudus, mahamurah dan rahmani, 
Putra Tunggal, Penebus, Roh, Penghibur yang sejati, 
Langit-bumiMu penuh kemuliaan namaMu! 
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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  “Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, 
tetapi orang bodoh menghina hikmat dan 
didikan”(AMSAL 1 : 7) 

Salam    

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

Jem. dan menyertaimu  juga. 

 Jemaat Menyanyi  

KJ 53 : 1 - 2   “TUHAN ALLAH T’LAH BERFIRMAN” 

Reff: Tuhan Allah t'lah berfirman, Haleluya, 
pada umat sabda hikmat, Haleluya! 

1. Buka telinga, hai umatNya,  
kabar yang baik dengarkanlah! 
Buka hatimu:Tuhan datang, hai yang beriman!  Reff 

2. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya; 
yang mau belajar, hai dengarlah Firman yang baka! Reff 

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 dengan kesalahan kami. Jadikanlah 
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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   

KJ 27 : 1  “MESKI TAK LAYAK DIRIKU” 

1. Meski tak layak diriku, tetapi kar'na darahMu 
dan kar'na kau memanggilku, 'ku datang, Yesus, padaMu. 

Berita Anugerah 

P.F  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan 
bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan 
seperti tertulis dalam Kitab MAZMUR 25 : 10-11 yang 
menyatakan:  

“10Segala jalan TUHAN adalah kasih setia dan 
kebenaran bagi orang yang berpegang pada 
perjanjian-Nya dan peringatan-peringatan-
Nya. 11Oleh karena nama-Mu, ya TUHAN, 
ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan 
itu.”  

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 

KJ 33 : 1 & 5 “SUARAMU KUDENGAR” 

1. SuaraMu kudengar memanggil diriku, 
supaya 'ku di Golgota dibasuh darahMu! 

Reff Aku datanglah, Tuhan, padaMu; 
Dalam darahMu kudus sucikan diriku. 

2. Ya Yesus, Kau beri jaminanMu tetap: 
kepada orang beriman janjiMu „kan genap! reff 
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PERINTAH HIDUP BARU 

PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup 
Baru seperti tertulis dalam 1 YOHANES 4 : 15-16 
yang menyatakan  

  “15Barangsiapa mengaku, bahwa Yesus adalah 
Anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia 
dan dia di dalam Allah.16Kita telah mengenal 
dan telah percaya akan kasih Allah kepada 
kita. Allah adalah kasih, dan barangsiapa tetap 
berada di dalam kasih, ia tetap berada di 
dalam Allah dan Allah di dalam dia.” 

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

Jemaat Menyanyi  

GB 49  “KASIH PASTI LEMAH LEMBUT” 

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

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! 
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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 AMSAL 1 : 1-7 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 segala 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 

KJ 392 : 1 - 2 “’KU BERBAHAGIA” 

1. „Ku berbahagia, yakin teguh: 
Yesus abadi kepunyaanku! 
Aku warisNya, 'ku ditebus, 
ciptaan baru Rohul kudus. 

Reff Aku bernyanyi bahagia  
memuji Yesus selamanya. 
Aku bernyanyi bahagia  
memuji Yesus selamanya. 

2. Pasrah sempurna, nikmat penuh; 
suka sorgawi melimpahiku. 
Lagu malaikat amat merdu; 
kasih dan rahmat besertaku. reff 
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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 389B) 

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 
menghadap Dia! Sujudlah menyembah kepada 
TUHAN dengan berhiaskan kekudusan”  

 (1 TAWARIKH 16 : 29).  

  Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. 

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! 
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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 : 

Ya Allah, Bapa yang bertakhta dalam Kerajaan 
Sorga. Kami mengaku dan menyadari bahwa 
Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang 
melimpah dalam kehidupan kami masing-
masing. Sebahagian dari karunia itu kami 
serahkan kembali sebagai persembahan kami 
kepada-Mu. Terima dan berkatilah persembahan 
umat-Mu ini agar kami dapat pergunakan untuk 
pekerjaan dan pelayanan Kerajaan Tuhan di 
dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal 
betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami 
peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa 
bersyukur kepada-Mu didalam Nama Yesus 
Kristus Tuhan kami, 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. 
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  Jemaat Menyanyi  

GB 114 : 1-2  “DI SETIAP JANJIKU” 

1. Di setiap janjiku dan setiap doaku, 
juga langkah imanku, Tuhan bersamaku 
Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh, 
rahmat Tuhan beserta hanya anugerah-Nya. 

Reff Tuhan b‟ri anug‟rah-Nya. 
Tuhan b‟ri kuasa-Nya. 
Kristuslah di dalamku, 
aku menang bersama-Nya. 

2. Tiap jiwa kurengkuh; tiap hati kusentuh; 
kubagikan damai-Nya, kar'na anug‟rah-Nya. 
Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. 
Tiap duka hilanglah kar‟na anug‟rah-Nya. 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 401 “AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA”  

            do = ES  4/4  
Amin, amin, ya, benar adanya, amin. 
Amin, amin, ya, benar adanya, amin 

 
 
 


