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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 MINGGU VI SESUDAH EPIFANI. Kiranya 
ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan 
Tuhan.  
Pemberitaan Firman pada ibadah hari ini adalah  
Pdt.Ny. Vera T 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 12 : 1-2 “MASUKLAH SEMUA MENGHADAP TUHAN” 

1. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya; 
marilah rendahkan diri dan hati di hadapan takhta-Nya. 
Dalam kekudusan dan kebenaran sujudlah kepada-Nya. 
Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, kini dan selamanya. 

.…Prosesi membawa Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah  

2. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. 
Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku 
dosamu. 
T'rimalah anug'rah, rahmat dan kasih dari Yesus, Tuhanmu. 
Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. 
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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  “Jangan sesat! Allah tidak membiarkan diri-Nya 
dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang 
akan dituainya.” 

 (GALATIA 6 : 7) 
Salam    

P.F Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh 
pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. 

Jem. dan melimpahimu juga. 

 Jemaat Menyanyi  

GB 156 : 1-2    “NAMA YESUS BERKUMANDANG” 

1. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia 
Nama Yesus memberikan damai dan bahagia 
Hai, dengarkan panggilan-Nya dan tinggalkan dosamu 
tiap orang yang percaya, pada Dia berteduh 

Reff Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku 
 Bersyukur di jalan slamat, aku puji namaMu 

2. Nama Yesus bercahaya di segala negeri 
Dalam trang penghiburan-Nya pengharapan berseri 
Nama itu mengenyahkan kegelapan dunia 
Kuasa dosa dikalahkan oleh nyala kasihNya reff 

 (duduk) 

Pengakuan Dosa         

P.2   Jemaat Tuhan, mari kita menaikan doa kita kepada Tuhan:  
  Tuhan dan Allah kami, kami mengucap 

syukur kepada-Mu atas segala kemurahan-Mu, 
terlebih atas pemeliharaan-Mu disepanjang hidup 
ini. Kami menyerahkan kepada-Mu seluruh jiwa 
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dan raga kami, dan kami persembahkan kepada-
Mu segala perbuatan yang akan kami lakukan pada 
minggu yang baru ini. 

 Berkati kami ya Tuhan dan tolonglah kami untuk 
berbuat baik kepada semua orang. Kiranya Tuhan 
mendengarkan setiap doa dan permohonan kami 
serta mengampuni setiap dosa dan pelanggaran 
kami. 

  Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 
Amin. 

 Jemaat Menyanyi KJ 43     “TUHAN, KASIHANI KAMI” 

Tuhan, kasihani kami! 
Kristus, kasihani kami! 
Tuhan, kasihani kami! 

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:  

“10 Segala jalan TUHAN adalah kasih setia dan 
kebenaran bagi orang yang berpegang pada 
perjanjian-Nya dan peringatan-peringatan-Nya. 11 

Oleh 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 39 : 1,5 “'KU DIBERI BELAS KASIHAN” 

1. 'Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku; 
tadi 'ku angkuh, kini heran: Tuhan, besarlah rahmatMu! 
Kidung imanku bergema: rahmatMu sungguh mulia, 
Kidung imanku bergema: rahmatMu sungguh mulia! 
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5. Ya Tuhan, jangan ambil rahmat yang Kauberi kepadaku, 
kar'na dengannya aku s'lamat sampai ke dalam rumahMu: 
di sana kumuliakanlah rahmatMu s'lama-lamanya, 
di sana kumuliakanlah rahmatMu s'lama-lamanya! 

PERINTAH HIDUP BARU 

PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru 
seperti tertulis dalam ULANGAN 10 : 20-21 yang 
menyatakan  

 20Engkau harus takut akan TUHAN, Allahmu, 
kepada-Nya haruslah engkau beribadah dan 
berpaut, dan demi nama-Nya haruslah engkau 
bersumpah. 21Dialah pokok puji-pujianmu dan 
Dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu 
perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang 
telah kaulihat dengan matamu sendiri. 

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

Jemaat Menyanyi GB 50 : 1-2  “PERUBAHAN AJAIB” 

1. Perubahan ajaib terjadi padaku, 
ketika kasih Yesus masuk di hatiku. 
Api Roh-Nya yang Kudus murnikan jiwaku, 
hingga hidupku yang lama kini jadi baru. 

Reff Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, 
 tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. 
 Aku ingin selalu tetap di jalan-Nya 
 dan menjadi saksi Kristus kini dan s'lamanya. 

2. Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut 
setia, murah hati, bawa sukacita, 
rendah hati dan ramah terhadap orang lain 
itu sikap nyata dari perubahan ajaib reff 

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 393  “HALELUYA” 

Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah. 
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah! 

P.3 Pembacaan Alkitab hari ini dari YOEL : 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 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     

GB 261 : 1-2   “AKU INSAN YANG LEMAH” 

1. Aku insan yang lemah, 
Yesus kekuatanku. 
'Ku tenang selamanya, 
asal Yesus dekat padaku. 

Reff Bersama-Mu, Tuhanku, 
itu kerinduanku. 
T'rus berjalan dengan-Mu; 
ya Tuhan, bimbing langkahku. 
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2. Dalam dunia yang kejam, 
jalan hidup pun kelam; 
Siapakah andalanku? 
Tiada lain hanyalah Tuhanku! 

PENGAKUAN IMAN RASULI           (berdiri) 

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….”  

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)      
 Kar'na Engkaulah yang empunya kerajaan 

dan kuasa dan kemuliaan 
sampai s'lama-lamanya. Amin 

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” 

 (2 KORINTUS 9 : 7)  

  Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. 
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Jemaat Menyanyi KJ 294 : 1,4,5   
 “BERIBU LIDAH PATUTLAH” 

1. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku. Dan mewartakan 
kuasaNya dengan kidung merdu. 

4. Yang bisu-tuli, soraklah memuji Tabibmu; 
yang buta, lumpuh dan lemah, berbangkitlah sembuh! 

...Jemaat disilakan menyampaikan persembahan… 

5. Tolonglah aku, ya Tuhan, mengangkat suaraku. 
'Kan kusebar di dunia agungnya namaMu. 

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

kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama. Kita 
berdoa : 
Ya Allah, kami bersyukur atas tiap-tiap berkat yang 
kami terima dari pada-Mu. Kini kami membawa 
sebagian dari apa yang Engkau percayakan kepada 
kami, dan  kami mohon sempurnakanlah 
pemberian kami ini. Ajarlah kami untuk tidak takut 
menghadapi hari esok, karena Engkau memelihara 
hidup kami sekeluarga. Demi Kristus kami berdoa. 
Amin  

 (duduk) 

PENGUTUSAN 

Warta Jemaat 

P.4 . . . 

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 119   “CAH'YA CERLANG MENGUSIR KELAM”  

Cah'ya cerlang mengusir kelam, 
membias indah warnanya. 
Dunia seram gelap mencekam 
mendambakan sinar kasih-Mu. 
Kristus terang dan kita pun terang, 
jangan lengah: terangi kotamu: 
demi sejahtera berseri. 
Janganlah gentar, ke lorong yang gelap, 
sinarilah, memb'ri damai tetap 
dan hidup yang kekal s'lamanya. 

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” 1=F. 2/4 ketuk 

Amin, amin, amin. 
 
 
 


