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MENGHADAP TUHAN 

 Doa para presbiter petugas di konsistori 

 Saat Teduh 

 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

P2 Shalom! 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 XIII Sesudah Pentakosta ini adalah  

 ”Spiritualitas Era Digital”  

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

Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur 

yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi hidup kita. 
 

AJAKAN BERIBADAH         

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

tengah persekutuan kita. 

 
 

 

Jemaat   KJ 2 : 1-2     “SUCI, SUCI, SUCI”     do = d  (4 ketuk)  

1. Suci, suci, suci Tuhan Mahakuasa!  

Dikau kami puji di pagi yang teduh.  

Suci, suci, suci, murah dan perkasa,  

Allah Tritunggal agung nama-Mu! 
 

--- Prosesi Alkitab memasuki Ruang Ibadah --- 
 

2. Suci, suci, suci! Kaum kudus tersungkur  

di depan takhta-Mu memb’ri mahkotanya.  

Segenap malaikat sujud menyembah-Mu,  

Tuhan, Yang Ada s’lama-lamanya. 

 
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                   Amsal 3 : 13 - 14 

PF “Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh 

kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya 

melebihi emas.” 
 

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  GB 16 : 1     “KAU YANG LAYAK”       do = a 

1. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Tuhan;  

layak Kau t’rima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh.  

Segala sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu;  

semuanya ada kar’na karya-Mu, Kau yang layak, Tuhan. 

--- duduk  

DOA HARI INI  

P2  Jemaat, mari berdoa :  

Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas semua kebaikan dan 

pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Memulai akan kehidupan 

kami di pekan yang baru ini, kami datang bersujud, sembah dan memuji 

nama Tuhan. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah kami ini, dari 

awal sampai akhir dalam penyertaan-Mu. Kami menyadari seringkali kami 

tidak hormat, tidak patuh dan tidak taat kepada-Mu serta angkuh dan 

sombong, mementingkan diri bahkan egois terhadap sesama kami. 

Ampunilah kami ya Bapa. Berikanlah kami pengampunan dan damai 

sejahtera, ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Demi 

nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 

 

Jemaat  GB 50 : 1      “PERUBAHAN AJAIB”               do = g 

1. Perubahan ajaib terjadi padaku,  

ketika kasih Yesus masuk di hatiku. 

Api RohNya yang Kudus murnikan jiwaku,  

hingga hidupku yang lama kini jadi baru.  

Refrein :  Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku,  

   tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku.  

   Aku ingin selalu tetap di jalanNya  

   dan menjadi saksi Kristus kini dan s’lamanya. 
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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   GB 394  ”Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu”   do = f  (2/4) 

  Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu s’lamanya! Haleluya! 

  Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya. 

Pujilah Tuhanmu s’lamanya! Haleluya! 
 

P2 Bacaan Alkitab hari ini dari Amsal 3 : 13 - 20 yang mengatakan : . . . . 

Demikian Pembacaan Alkitab. 
 

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

hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 

Jemaat   GB 392b   “Kepadamu Puji-Pujian”     do = bes 

KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan: 

Ya Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. 

 ---- duduk  

KHOTBAH     
---- saat teduh ---- 

 
 

 

 

Jemaat   GB 69 : 1    “KUMULAI DARI DIRI SENDIRI”     do = es  

1. Kumulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik.  

Kumulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku.  

Tekadku Tuhan, mengikutMu selama hidupku,  

berpegang teguh kepada iman dan percayaku.  

Akan kumulai dari diriku melakukan sikap yang benar.  

Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar.  
 

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 

PF . . . . . . . . .  (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 Mazmur 50 : 23, yang 

menyatakan: “Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia 

memuliakan Aku; siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah 

akan Kuperlihatkan kepadanya.” 

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

(membaca prosedur pemberian persembahan yang ada di mimbar kecil) 
 

Jemaat  KJ 287b : 1     “SEKARANG B’RI SYUKUR”     do = f  (4 ketuk) 

1. Sekarang b’ri syukur, hai hati, mulut, tangan!  

Sempurna dan besar segala karya Tuhan.  

Dib’ri-Nya kita pun anug’rah dan berkat  

yang tak terbilang t’rus, semula dan tetap. 
 

~ 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 : 

Kami bersyukur kepadaMu ya Tuhan, atas kasih-Mu yang menjamin 

keselamatan kami. Sebagai wujud syukur kami, saat ini kami telah 

memberikan persembahan. Terimalah ya Tuhan, sebagai tanda hormat dan 

kasih bagiMu, serta pakailah seluruh hidup kami untuk melayani Engkau 

dengan penuh kasih. Dalam Nama Tuhan Yesus. 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. 
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Jemaat   KJ 407 : 1   “TUHAN, KAU GEMBALA KAMI”    do = d (4ketuk)   
1. Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami dombaMu.  

B’rilah kami menikmati hikmat pengurbananMu.  

Tuhan Yesus, Jurus’lamat, kami ini milikMu,  

Tuhan Yesus, Jurus’lamat, kami ini milikMu.  
 

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 478a     “Amin”     do = d-e-f    (2 ketuk) 
 

 

 

 

 

 

--- Salam Persekutuan --- 

 

 
 

Selamat hari Minggu, 
 

Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. 
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