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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, Presbiter yang bertugas menyampaikan 

selamat  datang dan selamat beribadah. Hari ini kita berada di minggu 
terakhir Pentakosta menuju minggu Adven. Hari ini juga kita memasuki 
ibadah kotbah berseri ke V di Bajem Jurang Mangu ini, dengan tema 
besar SAMBUTLAH SANG SUMBER HIDUP dan topik minggu 1 ini 
adalah ‘Datanglah Ya Raja Damai’.  

 Ibu/Bapak dan saudara, kita ini adalah orang-orang yang terus 
menanti. Pernahkah ibu/bapak menanti kedatangan seseorang? 
Menanti kelahiran anak? Menanti bonus kerja? Menanti jawaban kredit 
bank? Menanti pemenuhan harapan-harapan lainnya? Seperti apa 
cara dan sikap anda ketika menanti? Pagi hari ini kita akan mengikuti 
penjelasannya melalui Firman Tuhan yang diberitakan. 

 Mari kita awali ibadah ini dengan memberi salam kiri, kanan, depan 
dan belakang sambil tersenyum dengan mengatakan ”Selamat 
beribadah”  

       Pemberita Firman pada ibadah ini adalah Pdt. Nancy Nisahpih-
Rehatta 

 

AJAKAN BERIBADAH                                                              berdiri 
P2 Mari saudara yang sangat diberkati kita menyambut Firman Tuhan 

hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menyanyi dari: 
 

I. MENGHADAP TUHAN 
 

NY. UMAT  GB 4 : 1-3 “BERSORAK BAGI TUHAN”       do = D 4/4 MM 92 

Prp Bersorak bagi Tuhan, wahai umat-Nya; 
hendaklah orang jujur puji nama-Nya. 

Lk2 Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, 
bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. 

 

Lk2 Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhanmu; 
 nyaringkanlah suaramu dan bersoraklah, 
Prp sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada; 
 segala isi bumi diciptakan-Nya. 
 

................Prosesi Alkitab memasuki ruang ibadah.......... 
 

U Tindakan keadilan disukai-Nya, 
dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. 
Dengan kuasa Firman, langit pun dijadikan; 
Tentarapun tercipta oleh nafas-Nya. 
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V O T U M 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit 

dan bumi.  
 

U 
 

NATS PEMBIMBING Roma 12 : 12 
PF “Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan 

bertekunlah dalam doa!” 
 

S A L A M 
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari 

Tuhan Yesus Kristus, menyertai kamu. 
 

U Dan menyertaimu juga. 
 

NY. UMAT GB 113 : 1,2 “GITA SYUKUR MENGGEMA”   do = Bes 4/4 MM 92 

Prp Gita syukur menggema,  
naik kepada-Mu, Allah Bapa Mahabaik. 
Kami bersyukur, kami bermazmur  
kar’na rahmat-Mu bagi kami umat-Mu. 

U Refr:   Gita syukur, gita syukur 
   naik kepada-Mu, Allah Mahabesar 
 

Lk2 Yesus Kristus, Penebus,  
b’rilah hikmat-Mu b’rilah kekuatan-Mu. 

 Layakkan kami untuk bersaksi,  
siap sedia menyatakan kasih-Mu. 

U Refr:    ........... 
 

PENGAKUAN DOSA                    duduk 
P2  Umat Tuhan, siapakah kita yang layak menyapa TUHAN itu Bapa? 

Siapakah kita yang layak duduk di kakiNya dan menikmati 
kehadiranNya yang begitu dekat? Kita bukan siapa-siapa! Yesus 
Kristus yang memungkinkan itu bagi kita. Marilah kita mengingat apa 
saja yang sudah kita lakukan dalam seminggu berjalan ini, menyakiti 
hati suami atau istri? Hati orang tua atau anak cucu kita? Berlaku 
tidak adil pada sesama? Egois dan menuntut terlalu banyak? Dengan 
penyesalan yang dalam mari kita berdoa: 

  

pengakuan dosa pribadi- 2 menit, dilanjutkan menyanyi setengah suara 
  

U KJ 29 : 1 - 4  “Di Muka Tuhan Yesus”       la = C 4 ketuk 

Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku. 
Kubawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. 
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Prp   Di muka Tuhan Yesus tersungkur kar'na dosaku, 
kubuka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. 

 

U Di muka Tuhan Yesus 'ku insaf akan salahku; 
bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. 

 

Lk2 Di muka Tuhan Yesus kudapat kasih sayangNya; 
hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. 

 

P2   Ampunilah kami ya Tuhan. Kami mau bertobat, berbalik kepada-Mu 
dan mentaati KehendakMu. Kami mau diampuni melalui Yesus 
Kristus, Penebus kami yang hidup. Amin. 

 

BERITA ANUGERAH  
PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 

disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
Mazmur 31:25 yang menyatakan: “Kuatkanlah dan teguhkanlah 
hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan!”  
Firman Tuhan melalui pemazmur ini mengingatkan, persoalan 
mungkin masih menjadi bagian kita, sekalipun dosa kita sudah 
diampuni Tuhan. Jangan patah hati. Tetaplah tegar dan 
berpengharapan.  
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 218 “DI JALANKU, KU PUNYA SOBAT” (Along The Road) 

do = Bes 4/4 MM 100 
U Di jalanku, 'ku punya Sobat yang dekat 

dengan lembut menuntun langkahku, 
malam gelap dibuat-Nya terang cerah. 
Dialah Yesus, Jurus'lamatku. 
Refr:   'Ku tak cemas meski berat jalanku, 

 lembah gelap dan gunung yang terjal. 
    Kar'na 'ku tahu, Tuhanku menemaniku 
 hingga ;ku masuk ke neg'ri baka. 
 

U Along the road of life I have a friend divine, 
Who walks with me and gently leads the way; 
He gives me joy and makes the darkest night to shine, 
It is my Lord, who won my heart that day. 
Chorus:   I do not mind the rough and winding pathway, 

O'er mountains steep; thru valleys dark and cold; 
It is enough to know He travels by my side, 
Along the road that leads to streets of gold. 
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PERINTAH HIDUP BARU                   berdiri 
PF Dengarkanlah Perintah Hidup Baru, seperti tertulis dalam          

Galatia 5:22 yang menyatakan: “Tetapi buah Roh ialah: kasih, 
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, 
kesetiaan”. 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan Kemuliaan Allah dalam 
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 
 

NY.UMAT “BAHASA KASIH”        do = E 
PKLU  

Andaikan aku lakukan, Yang luhur mulia 
Tapi jika tanpa kasih, hampa tak berguna 

U Refr:   Ajarilah kami, bahasa kasihMu 
      agar kami dekat padaMu, Ya Tuhanku 
      Ajarilah kami, bahasa kasihMu 
      agar kami dekat padaMu, Ya Tuhanku  

 

PKP & PKB   

Kasih itu lemah lembut, Sabar, sederhana 
Kasih itu murah hati, Rela menderita 

 

PA, PT, GP   
Andaikan aku pahami, Bahasa semua 
Hanyalah bahasa kasih, Kunci tiap hati 

 

PUJI – PUJIAN ”VG Gracia” 
 

II. PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF .......................................................... 
 

PEMBACAAN ALKITAB         berdiri 
PF  Umat kekasih marilah mendengar Sabda Tuhan: HALELUYA! 
 

U     KMM 41 “HALELU,HALELU”       do = A 4 ketuk 
 

P3   Pembacaan alkitab pada hari Minggu ini terambil dari Kitab       
Yesaya 9:1-5 yang menyatakan: …....... Demikianlah pembacaan 
Alkitab 
 

PF  Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya 
diantara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 

U     GB 392a “KEPADAMU PUJI-PUJIAN” 
 

KHOTBAH   DATANGLAH YA RAJA DAMAI                                   duduk 
 

……………Saat Teduh…………….. 
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III.  JAWABAN UMAT 
 

NY. UMAT KLIK 335 “KALA KU CARI”                                            do = G 

U Kala ku cari damai, Hanya ku dapat dalam Yesus 
Kala ku cari ketenangan, Hanya ku temui di dalam Yesus 
Tak satupun dapat menghiburku 
Tak seorangpun dapat menolongku 
Hanya Yesus jawaban hidupku 

VG Gracia  
Refr:   Bersama Dia hatiku damai 

      Walau dalam lembah kekelaman 
      Bersama Dia hatiku tenang 

                  Walau hidup penuh tantangan 
U Tak satupun dapat menghiburku 

Tak seorangpun dapat menolongku 
Hanya Yesus jawaban hidupku 

 

PENGAKUAN IMAN                    berdiri 
PF Umat Tuhan, mari bersama semua orang percaya di segala waktu 

dan tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli.  
Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata: Aku percaya. . . 

duduk 
PUJI-PUJIAN “PS KATEKISAN 2019-2020” 
 

DOA SYAFAAT 
PF   Ya TUHAN dalam pengasihanMu kami mohon, 
 

U Dengarkanlah doa kami! 
 

PF Peliharalah kami dalam Yesus Kristus TUHAN kami, yang   mengajar 
kami berdoa: Bapa kami….. 

 

U GB. 389a “KAR’NA ENGKAULAH” 
 Kar’na Engkaulah yang empunya Kerajaan  
 dan kuasa dan kemuliaan, sampai s’lama-lamanya. Amin. 
 

PUJI-PUJIAN ”VG GRACIA” 
 

AJAKAN PERSEMBAHAN 
P4 Umat Tuhan, marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan 

memberi persembahan kepada-Nya. Dengarkanlah Nas Alkitab dari 
Roma 11:36 yang menyatakan: “Sebab segala sesuatu adalah dari 
Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai 
selama-lamanya!”  
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Ibu/Bapak dan Saudara dapat memberikan persembahan 
persepuluhan, syukur dan dana PEG ke kotak yang tersedia di 
depan. Selanjutnya ada 2 Pundi persembahan yang akan 
diedarkan.  
Yang pertama kantong berwarna merah untuk dana pelayanan 
dengan memakai amplop khusus. Jemaat silahkan memasukkan 
persembahan ke dalam amplop yang telah dibagikan ketika 
memasuki ruang ibadah. Mohon amplop tersebut TIDAK DIBAWA 
PULANG, karena akan terus dipakai dalam ibadah - ibadah jemaat 
selanjutnya.   
Pundi persembahan kedua yang berwarna hitam khusus untuk 
Dana Tanggap Bencana  
Marilah dengan sukacita kita memberi bagi pekerjaan Tuhan. 
Diawali dengan memuji Tuhan dari: 
 

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

Persembahan 
(diiringi intrumentalia)— 

 

NY. UMAT GB 83 : 1-3 “MARILAH MENGUCAP SYUKUR”    
Kantoria                do = Es 4/4 MM 96 

1. Marilah mengucap syukur pada Allah 
atas rahmat yang telah dib'rikan bagi dunia. 
Kristus t'lah berkorban bagi umat manusia, 
marilah bersyukur, muliakanlah nama-Nya. 

 

U 2. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata 
apapun di dunia tak sebanding. 
B'rikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih, 
itu persembahan yang sejati bagi Dia. 

 

--Menyanyikan Bait 3 setelah pundi diedarkan, Jemaat tetap Duduk – 
 

U 3. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita 
jangan kau sedih atau terpaksa, 
kar'na Tuhan s'lalu memberkati tiap orang 
yang bermurah hati memberikan persembahan 

 

DOA SYUKUR               berdiri 
P4 Umat Tuhan mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan 

dalam doa syukur, kita berdoa: 
 Ya Tuhan Sang Sumber berkat, kami sangat menyadari bahwa 

semua yang ada pada diri kami adalah milikMu, sehingga ketika 
kami memberi persembahan, sebenarnya kami hanya 
mengembalikan hak-Mu semata. Terima kasih ya Tuhan, karena 
Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima dan Kuduskanlah 
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Persembahan kami ini, sehingga berbau harum di hadapanMu dan 
layak untuk dipakai melanjutkan pekabaran KemuliaanMu di tengah 
persekutuan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon dan 
bersyukur. Amin. 

     duduk 
IV. PENGUTUSAN 

 

WARTA JEMAAT 
 

AMANAT  PENGUTUSAN                                      berdiri                                                         
PF  “Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan TUHAN mendapat 

kekuatan  baru: mereka seumpama rajawali yang naik terbang 
dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi lesu, 
mereka berjalan dan tidak menjadi lelah”. (Yesaya 40:31) 

 

NY. UMAT GB 251 : 1,2 “MARI JALAN DALAM T’RANG TUHAN” 
do = G 4/4 MM 108 

1. Mari jalan dalam t'rang Tuhan, mari jalan dalam t'rang Tuhan. 
Mari jalan dalam t’rang Tuhan, mari jalan dalam t’rang Tuhan 
Mari jalan, oh, mari jalan dalam t'rang Tuhan. 
Mari jalan, oh, mari jalan dalam t'rang Tuhan. 
 

2. Siyaham' ekukhanyen' kwen khos, siyaham' ekukhanyen' kwen khos. 
Siyaham' ekukhanyen' kwen khos, siyaham' ekukhanyen' kwen khos. 
Siyahamba. Oh, siyaham' ekukhanyen' kwen khos 
Siyahamba. Oh, siyaham' ekukhanyen' kwen khos. 

 

3. Hai pancarkan sinar t'rang Tuhan, hai pancarkan sinar t'rang Tuhan. 
Hai pancarkan sinar t'rang Tuhan, hai pancarkan sinar t'rang Tuhan. 
Hai pancarkan, oh, hai pancarkan sinar t'rang Tuhan 
Hai pancarkan, oh, hai pancarkan sinar t'rang Tuhan 
 

BERKAT 
PF Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah 

berkatNya: 
 Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau;  
 Tuhan menyinari engkau dengan wajahNya dan  

memberi engkau kasih Karunia.  
dan memberi engkau Damai sejahtera. 

 

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

  


