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Persiapan 
 Doa para presbiter petugas di konsistori 
 Penjelasan Tata Ibadah dan latihan lagu-lagu 
 Doa Pribadi umat 
  
UCAPAN SELAMAT DATANG 

P2 Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus! Selamat pagi.  

Seluruh Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat 

beribadah di hari Minggu XIII sesudah Pentakosta juga bagi ibu/bapak dan 

Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di GPIB Jemaat ini. 

Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. 

Pemberita Firman pada ibadah ini adalah ….. 
 

UNGKAPAN SITUASI 

P2 Umat Tuhan, hari ini kita merayakan HUT ke – 60 tahun Pelkat PA GPIB. 

Sebagai bagian dari keluarga, anak-anak punya hak untuk dikasihi, dihargai 

dan didengar. Keluarga punya peran besar membentuk perilaku anak yang 

sehat dan berkarakter baik. Pendeta Desmon Tutu dari Afrika Selatan pernah 

mengatakan: ”Engkau tidak memilih anggota keluargamu. Anggota 

keluargamu adalah anugerah Allah bagimu. Termasuk dirimu adalah 

anugerah Allah bagi keluargamu”. Dengan cara pandang seperti itu, maka 

kita akan menghargai yang namanya lembaga keluarga, termasuk setiap 

anggotanya. Keterlibatan Allah, besar sekali dalam menyatukan, menyertai 

dan memimpin keluarga. Marilah dalam pemahaman seperti itu, kita masuki 

ibadah pagi ini dan merenungkan kata Firman Tuhan terkait relasi suami istri 

yang menjadi awal pembentuk keluarga. 
… saat teduh … 

 

AJAKAN BERIBADAH                                berdiri 

P2 Umat Tuhan, mari menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah 

Persekutuan kita. 
 

I. MENGHADAP TUHAN 
 

NY. UMAT Kidung Ceria 22 : 1 - 3 “Besarlah Kasih Bapaku” 

Kantoria                                               do = D 4 ketuk 

1. Besarlah kasih Bapaku, selalu melingkupiku; 

di mana-mana diriku, diasuh-Nya. 
 

 

U     Betapa kasih-Nya besar! Tak usah hatiku gentar, 

 ‘ku berbahagia benar, diasuh-Nya. 
 

… Prosesi Alkitab dibawa masuk… 
 

U 3. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku;  

 ‘ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. 
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VOTUM 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan 

bumi 
 

U 1 . 1 

A  min 
 

NAS PEMBIMBING Efesus 5:21 

PF “dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan 

Kristus.” 
 

SALAM 

PF Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus 

Yesus, Tuhan kita menyertai kamu 
 

U dan menyertaimu juga 
 

NY. UMAT Kidung Ceria 37 : 1 - 4 “Allah Bapa Melindungi”  

Kantoria                             do = D 3 ketuk 

   Allah Bapa melindungi anak-anak-Nya di bumi; 

   burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang.  
 

Lk     Suara anak-anak Bapa siang malam didengar-Nya; 

   tiap kali m’reka minta pertolongan diberi-Nya. 
 

Prmp Anak-anak milik Bapa disertai, diasuh-Nya; 

   tangan-Nya lembut dan kuat mencegah niat si jahat. 
 

U       Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkan-Nya; 

  dilimpahkan cinta kasih, agar m’reka baik dan suci.  

                 duduk 

PENGAKUAN DOSA 

P2 Umat Tuhan, mari kita berdoa:  

 Ya Tuhan, bila saat ini kita dapat memasuki hari bahkan minggu yang baru, 

ini semua karena anugerah-Mu semata. Kami menyadari bahwa sering kali 

kami tidak hormat atau menyombongkan diri kami terhadap sesama. 

Terkadang kami mengeluarkan kata-kata yang kurang berkenan untuk 

sesama kami. Ampunilah kami ya Bapa, tolong kami agar mampu 

menjauhkan diri dari hal-hal yang menyulitkan  sesama kami. Terima kasih 

juga atas penyertaan-Mu dalam hidup ini.  

Ya Bapa, berikanlah kepada kami kerendahan hati dan hati yang mengasihi-

Mu dan mengasihi sesama kami. Karuniakanlah hikmat-Mu kepada kami dan 

bimbinglah kami agar dapat bertumbuh dalam ajaranMu dan setia untuk 

menyebarkanNya. Pakai dan jadikanlah kami alat bagi kemuliaan-Mu, 

sehingga nama-Mu semakin dimuliakan melalui kehidupan dan pekerjaan 

pelayanan kami. Dengarkanlah Doa kami, didalam nama Yesus Kristus 

Juruselamat kami. Amin 
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do = g MM + 80

3   .   2 1 6 5   .   3 5   . ' 2   .   3 4 5 3 . 2   1 2 '

Ye- sus Sumber da    - mai, Tu- han Ma-ha - ku   -   dus,

3 .   2 1 6 5   .   3 5   . ' 2 .   3 4 7 1 . . .

ki    -   ni ka - mi da    - tang, b'ri  -  lah ka - sih- Mu.

NY. UMAT Kidung Ceria 302 : 1-3 “Banyak Perbuatan” 

Kantoria           do = F 4 ketuk 

1.                      

 

 

 
 

 

U 2. S’mua itu, Tuhan, sangat kusesalkan. 

Ajar ‘ku selalu turut kehendak-Mu. 
 

U 3. Tolong aku, Tuhan; b’rilah keampunan. 

Kaulah Mahakasih, sungguh murah hati! 
 

BERITA ANUGERAH 

PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan 

berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yohanes 8 : 34 – 36 

yang menyatakan: .................... 

Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami 

memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa 

dan Anak dan Roh Kudus. 
 

U  Syukur kepada Tuhan, Amin. 
 

NY. UMAT GB 38 : 1, 3 “Yesus Sumber Damai” 

kantoria                        do = G 4/4 MM 80 

1.  

  

 

 

 

 

 

U 3. Jurus’lamat kami, hangatkanlah hati 

 Dan satukan kami dalam rahmat-Mu. 
 

PERINTAH HIDUP BARU                     berdiri 

PF Umat yang dikasihi Tuhan, sebagai tekad memperbaharui hidup dan 

komitmen kita, dengarlah Perintah Hidup Baru sebagaimana tertulis dalam   

1 Korintus 13:4-8 yang menyatakan demikian ”……………..”  

Demikian Perintah Hidup baru bagi kita, kiranya Roh Kudus menolong kita 

mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di 

dunia. 
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la = dc MM + 86

Refrain

6 .   1 7 6 5 7 6 .   1 7 6 7 1 2 . 4

Hai,   de-ngarlah a  - nak-ku,   na-si - hat yang di - b'ri-kan

3 2 1 3 2   .  . . ' 4 .   3 2 6 5 4 3

o -  rang tu - a  - mu, kar'  -   na panjang u - mur-mu

FINE

0   2 1 3 2 1 0   2 .   1 7 2 1 7 6    . .

 ser-ta se - jah- t'ra   di  tambah-kan pa- da - mu.

NY. UMAT GB 46 “Tuhan Yesus Sungguh Sayang”                do = D 2/4 MM 88 

U 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. 

             duduk 

PADUAN SUARA/VOCAL GROUP 
 

II. PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF ........................................................... 
 

PEMBACAAN ALKITAB                   berdiri 

PF Umat, mari mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Haleluya! 
 

U KC 127 “Halelu, Halelu”                                do = A 4 ketuk 
 

P3  Pembacaan Alkitab hari ini dari 1 Petrus 3 : 1 - 7 yang menyatakan …....... 

Demikianlah Pembacaan Alkitab 
 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu 

dan ucaplah syukur kepada Allah 
 

U GB 392a “Kepada-Mu Puji-Pujian”                                  do = D 4/4 MM 112 
 

                   duduk 

KHOTBAH :   

“MELAKUKAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR BERKELUARGA” 
 

… saat hening 15 detik, jemaat bersaat teduh menghayati firman Tuhan … 
 

III. JAWABAN UMAT 
 

NY. UMAT GB 52 : 1,2 “Hai, Dengarlah Anakku”  

Kantoria                         la = C 4/4 MM 86 
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6 6 6 1 7 . 6 5 7 6 3 3 . 2

Ja- nganlah ki - ra    - nya ka - sih dan se - ti     - a

3   4 5 6 5 . 4 3   2 1 2 3 . '

ser -  ta ke   - ba - jik     - an me - ning - gal  - kan-mu.

6 6 6 1 7 . 6 5 7  6 3 3 . 2

Tu - lis - kan - lah  i      - tu da - lam  ha  - ti  - mu ser-

Refrain

3 4 5 6 5 . 4 3 2 1 2 3 . .

ta ka - lung - kan  i      - tu pa - da le   - her-mu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

U Refr:   ..... 

2. Percayalah pada Tuhanmu dan jangan ‘kau bersandar pada pengertianmu  

     dan akui Dia dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskan-Nya.     

     Refr:    ..... 
 

PENGAKUAN IMAN                                  berdiri 

PF Umat kekasih Tuhan, mari bersama kesatuan Gereja di segala waktu dan 

tempat, kita mengikrarkan pengakuan percaya kita dengan berkata :..... 
 

DOA SYAFAAT 

PF Mari kita berdoa . . . . . .  

Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu, kami memohon 
 

U Dengarkanlah doa kami 
 

PF Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami berdoa: 
 

Bss Bapa kami . . . (diakhiri doksologi KJ 475) 
 

PADUAN SUARA/VOKAL GRUP 
 

AJAKAN PERSEMBAHAN 

P4 Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut dan 

tangan kita. Dengarlah firman-Nya dari 1 Tesalonika 5 : 18: “Mengucap 

syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang  dikehendaki Allah di dalam 

Kristus Yesus bagi kamu”.  

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

--Dipersilakan bagi warga jemaat membawa Persembahan Persepuluhan/ Syukur 
/Dana PEG ke depan di kotak yang telah tersedia. Setelah itu diedarkan Pundi Merah 

untuk Kas Jemaat, Pundi Hitam untuk  Renovasi Atap Gereja & Pastori I / Khusus 
Bajem 09.00 untuk Pendewasaan dan Pelembagaan Bajem Jurang Mangu 

 (diiringi intrumentalia)— 
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NY. UMAT  Kidung Ceria 356 : 1 - 3 “Kub’ri Persembahan” 

Kantoria                      do = G 4 ketuk 

1. Kub’ri persembahan pada Tuhanku 

sambil puji Yesus, Jurus’lamatku. 
 

U 2. Dengan sukaria kub’ri pada-Mu 

 dan merasa kaya dalam Tuhanku. 
 

--Menyanyikan Bait 3 setelah pundi diedarkan, Umat tetap duduk-- 
 

U 3. Mari kawan-kawan, rela hatilah 

 bawa persembahan; datanglah seg’ra. 
 

DOA PERSEMBAHAN                berdiri 

P4 Umat kekasih Tuhan, mari berdoa bersama bagi persembahan yang sudah 

kita kumpulkan ini. 
 

U Tuhan yang baik, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami persembahkan 

pemberian sukarela dan pujian serta seluruh hidup untuk Tuhan pakai 

menjadi saluran berkat bagi sesame termasuk bagi pelayanan jemaat anak 

di GPIB ini, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, Amin. 

              duduk 

IV. PENGUTUSAN 
 

WARTA JEMAAT 
 

AMANAT PENGUTUSAN                      berdiri 

PF Tuhan menginginkan engkau untuk melakukan yang baik dan dimulai dari 

dalam keluarga 
 

U kami siap melakukan yang baik dan dimulai dari dalam keluarga 
 

PF Tuhan mengutus engkau untuk maju bersama dan menjadi berkat bagi 

bangsa 
 

U Mampukan kami menerima pengutusan-Mu ya Tuhan 
 

PF Bulatkan tekad dan teguhkan hatimu, sebab Tuhan selalu menjagamu. 
 

U Syukur kepada-Mu, ya Tuhan 

 

NY. UMAT  KC 36 : 1 - 3 “Yang Jaga ‘Ku Selalu”        do = As 4 ketuk 
 

U 1.  

 

 

 

Anak-anak   

2. Yang b’ri badanku kuat serta pikiran sehat, 

yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. 
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U 3. Yang larang aku buat segala hal yang jahat, 

yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. 
 

BERKAT 

PF Kiranya selalu ada bunga di jalan yang kita tempuh.  

Kiranya mentari menyapa dan menerangi hari-hari kita terus.  

Kiranya kicauan burung menemani langkah kita.  

Kiranya pelangi di langit yang biru menghiasi perjalanan kita.  

Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan persekutuan dengan 

Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari dulu, kini dan selamanya 

 

U GB 402c “AMIN”               do = F 4/4 MM 112 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


