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MENGHADAP TUHAN 

PERSIAPAN  
 Semua anggota keluarga bersiap untuk beribadah 
 Lagu-lagu rohani dialunkan melalui cassette   
 Saat Teduh 
 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P1 Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu IV Sesudah 

Paskah.  
 Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan, merupakan ungkapan 

syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan 
berkenan di hadirat Allah. 

 

AJAKAN BERIBADAH               berdiri 
P1 Umat Tuhan, Mari, siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap 

Tuhan.  
 

 
 Nyanyian KJ 60 : 1,7 “Hai Makhluk Alam Semesta” 
1. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah: 

Haleluya, Haleluya! Surya perkasa dan terang,  
Candra, Kartika cemerlang, puji Allah tiap kala: 
Haleluya, Haleluya, Haleluya! 
 

7.  Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu: 
 Haleluya, Haleluya! Abdi berhati mulia, 
 Ucapkan syukur padaNya! Puji Allah tiap kala: 
 Haleluya, Haleluya, Haleluya! 

 

VOTUM 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit 
dan bumi.  

 

U     A – min 
 

NAS PEMBIMBING Kolose 3 : 23 - 24 
PF “Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap 

hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu, 
bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan 
bagimu sebagai upah. Kristus adalah tuan dan kamu hambaNya.” 

 

 
 



 - 3 - 

SALAM 
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus 

Yesus, Juruselamat kita, menyertai kamu. 
 

U    Dan menyertaimu juga 
 

 Nyanyian KMM 108 : 1 “Tuhan, Engkaulah Hadir” 
1. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku; 

Sama dengan udara kuhirup kasihMu. 
Dalam denyut jantungku kuasaMu bekerja; 
Tubuh dan panca ind’ra, Kau menggerakkannya. 
Dikau yang kukasihi dalam sesamaku; 
Dikau yang aku puji dalam ciptaanMu! 

 duduk 
DOA HARI INI 
P1  Umat Tuhan, mari berdoa kepada Allah : 

 Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan 
berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan 
yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami 
datang beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. 
layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan 
pujian yang kami panjatkan kepada-Mu. Kami pun sadar dan 
mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak 
dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi  di pikiran 
dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya 
Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya 
oleh rahmat-Mu, ya Bapa dan dengan memandang kepada Yesus 
Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu 
yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami pun 
mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan Firman dan 
kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup 
kami, sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan 
memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 
Amin. 

 Nyanyian KK 688 : 1 “Sejenak Aku Menoleh” 
1. Sejenak aku menoleh pada jalan yang t’lah kutempuh. 

Kasih Tuhan kuperoleh, membuatku tertegun. 
Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa t’rang. 
Tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. 
Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. 
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PEMBERITAAN FIRMAN 

JAWABAN UMAT 

 
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
PF ……………………………………. 
 

PEMBACAAN ALKITAB             berdiri 
PF Umat Tuhan, marilah mendengar Firman Tuhan yang dibacakan 

dari Alkitab: Haleluya. 
 

U  GB 394    “ Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu“ 
 Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya! 
 Nyanyi dan soraklah, agungkan namaNya, 
 Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya! 
 

P1 Bacaan Alkitab hari ini dari Imamat 1 : 1 - 9, yang menyatakan: ... 
Demikianlah pembacaan Alkitab. 

  

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di 
dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 

U  KJ 474  “KepadaMu Puji-Pujian”   
 KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, 
 Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi! 

duduk 
PF    KHOTBAH   

---Saat Teduh— 

 

 Nyanyian KK 579 : 1  “Apalah Arti Ibadahmu” 
1. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan,  

Bila tiada rela sujud dan sungkur? 
Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, 
Bila tiada hati tulus dan syukur? 
Refr:     Ibadah sejati, jadikanlah persembahan. 
             Ibadah sejati: kasihilah sesamamu! 
         Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, 
         Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. 

 

PENGAKUAN IMAN                            berdiri 
PF Umat Tuhan, bersama semua orang percya di segala waktu dan 

tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli. 
Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata: ... 
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          duduk 
DOA SYAFAAT (diakhiri Doa Bapa Kami GB.389b)  

 

PENGUCAPAN SYUKUR  
P2 Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada TUHAN dengan 

memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya dalam 
Amsal 3 : 9-10, yang menyatakan: ...................... 

 TUHAN memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

-- Persembahan dimasukkan ke dalam Amplop yang sudah 
disediakan oleh keluarga. 

Amplop 1, untuk Kas Jemaat, dapat dibawa langsung ke Gereja 
atau transfer langsung ke Rekening GPIB Gibeon (Bank Mandiri 

128.0094.0016.06 a/n Majelis Jemaat GPIB GIBEON)  
Amplop 2, untuk Renovasi Gereja atau transfer langsung ke 

Rekening Panitia Renovasi (Bank BCA 5010447587 a/n Meiske 
Catherina G.T. atau Bernard Reinhard Roscott) -– 

 

 Nyanyian GB 77 : 1 “Persepuluhanmu” 
1. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah, Sumber berkat. 

Persepuluhanmu yang akan kau beri itulah persembahan kudus. 
Marilah memberi persepuluhanmu, dari hasil jeri payahmu. 
Apa yang kauberi kepada Tuhanmu; Dialah Sumbernya. 
Refr:       Persepuluhan bagi Allahmu, 
         Beri dengan setulus hatimu. 
         Janganlah kau kuatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. 
         Persepuluhan dari tanganmu 
         Asalnya juga dari Tuhanmu 
         Dan Ia sanggup melipatgandakan yang kau b’ri; 
         Itulah janjiNya. 
  

DOA SYUKUR                                   berdiri 
P2 Umat Tuhan, mari kita menyerahkan Persembahan ini kepada 

Tuhan dalam doa syukur, mari kita berdoa: 
Ya Bapa Mahakasih, saat ini, kami memberikan persembahan 
syukur kepada-Mu. Ajarilah kami bahwa memberi bukan karena 
berkelebihan, tetapi sebagai wujud mengasihi-Mu. 
Kiranya persembahan yang kami berikan ini berkenan di hadapan-
Mu, karena kami memberikannya dengan penuh sukacita dan rasa 
syukur atas kasih sayang-Mu. Amin. 

duduk 
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PENGUTUSAN 
 
 

WARTA JEMAAT (P2) 
 berdiri 

AMANAT PENGUTUSAN 
PF Kualitas persembahan tidak selamanya diukur dari besar-kecilnya 

apa yang diberikan, tetapi jika dilakukan dengan sepenuh hati dan 
menjadi berkat bagi orang lain, maka itu adalah kualitas 
persembahan yang terbaik.   
Umat Tuhan, sebarkanlah kasih dan damai sejahtera Tuhan ke 
dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah  Firman Tuhan  
yang  telah saudara dengar. 

 

 Nyanyian KMM 101 : 1,3 “T’rima Kasih, Ya Tuhanku” 
1. T’rima kasih, ya Tuhanku, atas hari pemberianMu. 

Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasihMu. 
Kaucurahkan pada umatMu, Kau curahkan pada umatMu. 
 

3.  ‘Kan kupakai waktu itu melakukan tanggung jawabku 
 Dan menolong sesamaku menurut firman serta karyaMu, 
 Kar’na itu makna kasihMu, kar’na itu makna kasihMu. 
       

BERKAT 
PF 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. 
 

U  KJ 478c “Amin”  
 

            
 

 

 

 

 

SALAM PERSEKUTUAN 
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