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MENGHADAP TUHAN 

 Doa para presbiter petugas di konsistori 

 Saat Teduh 

 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

P2 Jemaat yang dikasihi Tuhan! 

Pemberita Firman dan pelayan liturgi mengucapkan Selamat Hari Minggu 

dan Selamat Beribadah bagi saudara yang hadir di gedung gereja 

maupun saudara yang beribadah di rumah melalui channel youtube saat ini. 

Tema Ibadah di Hari Minggu XII Sesudah Pentakosta ini adalah,  

 ”Karya Allah Bagi Mereka Yang Lemah”  

Kiranya Ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur 

yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi hidup kita. 

 Pemberita Firman Tuhan pada ibadah ini adalah . . . . .  
 

AJAKAN BERIBADAH         

P2 Jemaat, silahkan berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-

tengah persekutuan kita. 

 
 

 

Jemaat   GB 12 : 1-2  “Masuklah Semua Menghadap Tuhan”    do = d   

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 Alkitab 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. 
 

V O T U M 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit dan 

bumi.  

J  1 . 7 . | 1 . || 

A -      min. 
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NATS PEMBIMBING                         Galatia 5 : 13 

PF “Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi 

janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan 

untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain 

oleh kasih.” 
 

S A L A M 

PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan 

Yesus  menyertai kamu. 

J Dan menyertaimu juga 
 

Jemaat  KK 42  “Mulia, Mulia Namanya”  do = g 

Mulia, mulia nama-Nya. Bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah! 

Mulia, Kekuasaan-Nya memb’ri berkat bagi jemaat, bersyukurlah! 

Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar! 

Mulia, mulia nama-Nya, Sang Penebus, Mahakudus, Mahabesar! 

--- duduk  

DOA HARI INI  

P2  Jemaat, mari berdoa :  

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. 
  
Jemaat  GB 276 : 1      “Ada Intan Cemerlang”               do = d   

1. Ada intan cemerlang dalam lumpur yang keruh,  

cari dan bersihkanlah guna tajuk Rajamu. 

Refrein :      Jiwa-jiwa yang terhilang, bawa pada Tuhanmu.  

Jadi intan yang gemilang di mahkota Rajamu. 
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PEMBERITAAN FIRMAN  
 

JAWABAN UMAT 

 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

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

PEMBACAAN ALKITAB                     --- berdiri  

PF  Umat Tuhan, mari mendengar Firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. 

Haleluya! 
 

Jemaat  KJ 473   ”Haleluya”     do = g  

  Haleluya, Haleluya, Haleluya. 
 

P2 Bacaan Alkitab hari ini dari Keluaran 21 : 1 - 6 yang mengatakan : . . . . 

Demikian Pembacaan Alkitab. 
 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di dalam 

hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 

Jemaat   KJ 474       “Kepadamu Puji-Pujian”     do = g   

 KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, 

 Ya Bapa, Put’ra, Roh Kudus sampai kekal abadi. 

 ---- duduk  

KHOTBAH     
---- saat teduh ---- 

 
 

 

 

Jemaat   GB 278 : 1    “Hai, Umat Tuhan Celikkanlah”     do = d  

1. Hai, umat Tuhan, celikkanlah matamu;  

dengarlah tangis dan ratap yang tertindas.  

Mari berjuang entaskan kemiskinan,  

jangan biarkan sesamamu terlantar. 

Refrein :  Bergandeng tanganlah, satukan hatimu,  

  nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu.  

  Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih,  

  tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. 
 

PENGAKUAN IMAN               (berdiri / duduk ) 

PF Jemaat, untuk 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 . . . . .  
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P E N G U T U S A N 

DOA SYAFAAT  (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doksologi GB 389b) 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P3 Marilah kita mengucap syukur kepada TUHAN dengan memberi persembahan 

kepadaNya. Dengarlah Nats Alkitab dari Kitab Ibrani 13 : 15 - 16 yang 

menyatakan: “.....” 

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

(membaca prosedur pemberian persembahan yang ada di mimbar kecil) 
 

Jemaat  KK 380 : 1     “Di Sini Aku Bawa”       do = f    

1. Disini aku bawa, Tuhan, persembahan hidupku,  

semoga berkenan. Berapalah nilainya, Tuhan,  

dibandingkan berkatMu yang t’lah ‘Kau limpahkan. 

t’rimalah, Tuhan, o t’rimalah, Tuhan! 
 

~ Para Presbiter memberikan persembahan, setelah itu disusul oleh jemaat ~ 
 

DOA PERSEMBAHAN                  --- berdiri  

P3 Umat Tuhan, mari kita menyerahkan Persembahan ini kepada Tuhan dalam 

doa syukur, mari berdoa : 

Ya Tuhan, kasihMu setinggi langit dan setiaMu sampai ke awan-awan. 

Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasihMu dan melimpah dengan 

berkatMu. kepadaMu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia 

kami untuk selalu hidup dalam kasihMu. Dalam nama Yesus, terimalah 

syukur kami ini. Amin. 
 

 

WARTA JEMAAT                --- duduk  

P3  . . . . . . .  
 

AMANAT PENGUTUSAN                         --- berdiri  

PF  Jemaat, pulanglah dengan penuh damai sejahtera, dan jadilah pelaku Firman 

Tuhan di dalam kehidupan keluarga, gereja, masyarakat dan bangsa. 
 

Jemaat   KJ 426 : 1     “Kita Harus Membawa Berita”    do = e   

1. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap  

tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap,  
dan damai yang menetap.  

 Refrein :  Kar’na g’lap jadi remang pagi dan remang jadi siang t’rang.  
  Kuasa Kristus ’kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. 
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BERKAT 

PF   Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-

Nya :  

TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau; 

 TUHAN menyinari engkau dengan wajahNya 

  dan memberi engkau kasih karunia; 

 TUHAN menghadapkan wajahNya kepadamu, 

  dan memberi engkau damai sejahtera. 

 

Jemaat    KJ 478c     “Amin”  
 

 

 

 

 

 

- Salam Persekutuan – 

 

Selamat hari Minggu, 
 

Tuhan memberkati kita sekalian. 
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