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MENGHADAP TUHAN 

PERSIAPAN 

 Doa para Presbiter betugas di konsistori 

SAAT TEDUH 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

P1 Jemaat yang dikasihi Tuhan! 

Pemberita Firman dan pelayan liturgi mengucapkan Selamat Hari Minggu dan 

Selamat Beribadah bagi saudara-saudara yang beribadah di rumah saat ini. 

Tema Ibadah di Hari Minggu XVI Sesudah Pentakosta ini adalah 

”Persiapkan Anak-anak Sejak Dini”  

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 Pdt. Marthinus Tetelepta  
 

UNGKAPAN SITUASI 

P1 Jemaat yang dikasihi Tuhan! 

  Di tengah situai susah akibat pandemi Covid-19, kita tetap bersyukur karena 

tangan Tuhan yang penuh kuasa tidak berhenti menaungi, melindungi dan 

memimpin hidup kita. Kita ada sampai saat ini hanya karena kemurahan dan 

kasih karunia Tuhan. Ia tahu siapa kita; sebagai pribadi maupun keluarga; 

juga kesibukan kita di pekerjaan, sekolah, keluarga, di gereja dan 

masyarakat. Ia mengenal bahwa kita adalah orang-orang yang setia pada 

perintah-Nya dan selalu bersandar serta berlindung kepada-Nya. Bagaikan 

seorang ayah atau ibu yang selalu melindungi dan mempersiapkan anak-

anaknya dengan penuh kasih di tengah berbagai kesusahan hidup, demikian 

Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus akan selalu melindungi dan 

merancangkan yang terbaik bagi kita anak-anak-Nya, sehingga kita tidak 

akan dipermalukan.     
 

AJAKAN BERIBADAH         
P1 Jemaat, silahkan berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-

tengah persekutuan kita. 
 

 

Jemaat   KK 11 : 1, 2    “Bersyukurlah Pada Tuhan”        do = c 

1. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya! 

Bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah! 

Refrein: Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. 

 Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. 
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 --- Prosesi Alkitab memasuki Ruang Ibadah --- 
 

2. Hatiku siap, ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur. 

kar’na Engkau Mahabaik, setia dan benar. Refr... 
 

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

bumi.  

J  1 . 7 . | 1 . || 

A -      min. 

 

NATS PEMBIMBING                           Amsal 27 : 11 

PF “Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat 

menjawab orang yang mencela aku.” 
 

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  KMM 43     “Mari Bernyanyi Sertaku”  la =d  

Mari, bernyanyi sertaku, nyaringkan Haleluya, Amin.  

Mari bersoraklah, muliakanlah Tuhanmu. Mari, berdoa sertaku,  

yakinlah Tuhan Yesus hadir. Dia selamanya Sumber kurnia. Pujilah!  

Pujilah atas karyaNya, pujilah Dia yang menang.  

Sang Bapa, Putra, Roh Kudus, pujilah. Mari, gembira sertaku:  

kitalah anak-anak Allah dan ahli warisNya dalam PutraNya. 

--- duduk  

DOA HARI INI  

P1  Jemaat, mari berdoa kepada Allah : 

 Allah, Bapa Pengasih dan Penyayang. Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat.  

Roh Kudus, Pembimbing dan Penolong sejati. Termulialah nama-Mu, 

Tritunggal kudus sekarang dan selamanya.  Kami bersyukur atas pimpinan, 

penyertaan dan perlindungan-Mu dari hari ke sehari; dalam suka dan duka di 

tengah situasi pandemi covid-19 yang masih melanda. Kami mengakui 

semua kelemahan dan dosa melalui pikiran, sikap, tutur dan laku hidup. 

Engkau mengampuni dan merahmati kami dengan kasih setia dan berkat-

Mu, sehingga kami ada sampai saat ini. Engkau mengasihi kami, bahkan 

selalu menyediakan roti yang menjamin hidup kami saat kami tidur. Sungguh 

besar dan ajaib karya kasih-Mu. 
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PEMBERITAAN FIRMAN  
 

Ya Tuhan, kami mohon berilah kekuatan untuk membangun kehidupan 

keluarga, usaha, kerja dan pelayanan kami di tengah situasi susah dan derita 

ini. Jangan biarkan kami membangun sendiri. Bangunlah bersama agar kami 

tidak sia-sia membangun hidup kami. Berilah hikmat agar kami mampu  

mempersiapkan anak-anak kami sebagai generasi penerus, sesulit apa 

situasi dan kondisi yang kami hadapi. Berkati pertumbuhan, pendidikan dan 

pergaulan mereka. Biar kelak mereka menjadi anak-anak kebanggaan orang 

tua, beriman, berbudi pekerti, cerdas, berhasil dan berguna bagi keluarga, 

gereja dan masyarakat. Serta berkatilah ibadah kami di hari ini. Jadilah 

kehendak-Mu, dan bukan kehendak kami. Terpujilah nama-Mu, ya Allah 

Yang Esa, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.  
  

Jemaat KJ 55 : 1, 2  “Ya Sumber Kasih Roh Kudus”   do = f 

1. Ya Sumber Kasih, Roh Kudus, pancarkan api-Mu,  

sehingga hati kami pun penuh semangat-Mu!  
 

2. Engkau ilhami kaum nabi menulis Alkitab.  

O tolong kami mengerti maknanya yang tepat. 

 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

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

PEMBACAAN ALKITAB                     --- berdiri  

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

Haleluya! 
 

Jemaat   GB 393    “Haleluya”            do = d 

Haleluya! Haleluya! Nama Tuhan terpujilah! 

Haleluya! Haleluya! Nama Tuhan terpujilah! 
 

P1 Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Mazmur 127 : 1 - 5 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     
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JAWABAN UMAT 
 

 

 

Jemaat   KJ 447 : 1, 3  “Dalam Rumah Yang Gembira”     do = g 

1. Dalam rumah yang gembira, bunga Injil berseri; 

dalam kasih dan setia ‘ku berbakti tak henti.  

Rut, Debora dan Maria jadi contoh bagiku. 

 ‘Ku berjanji dan sedia, mara dapat kutempuh. 
 

3. Menyebarkan sukacita dan menghibur yang lelah, 

itulah panggilan kita dalam dunia yang resah. 

Kita binalah bersama tunas bangsa yang besar 

dalam hidup sederhana, dalam kasih yang segara. 
 

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 . . . . .  
 

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

PENGUCAPAN SYUKUR 

P2 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus!  

 Mari memberi persembahan syukur kepada Tuhan! Alkitab mengatakan, 

“Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepada-Mu, 

bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Sebab Ia melepaskan aku dari 

segala kesesakan, dan mataku memandangi musuhku.” (Mazmur 54:8-9) 

Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. 
 

Jemaat PKJ. 146 : 1  “Bawa Persembahanmu”     do = f 
1. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan  

dengan rela hatimu, janganlah jemu. 

Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. 

Refr:      Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. 

           Bawa persembahanu, ucaplah syukur. 
 

--- Persembahan dapat dimasukkan ke dalam Amplop 1 yang sudah 

disediakan oleh keluarga dan dibawa ke Gereja, atau menggunakan 

persembahan digital atau dengan cara tranfer ke rekening Gereja. 
Dan 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) --- 
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P E N G U T U S A N 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOA SYUKUR                        --- berdiri  

P2 Mari kita membawa persembahan ini dalam doa:  

Ya Tuhan Yesus, Sumber hidup kami. Kami bersyukur atas segala berkat dan 

rezeki, jasmani dan rohani, yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. 

Kepada-Mu, kami mempersembahkan sebagian kecil sebagai tanda syukur 

dan penyerahan hidup kami kepada-Mu. Terima dan kuduskan, ya Tuhan, 

agar dipakai untuk pelayanan dan kesaksian tentang Kerajaan Allah dan 

meyakinkan banyak orang tentang Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, 

terimalah syukur kami. Amin. 

   --- duduk  
 

 

WARTA JEMAAT                 

P2  . . . . . . .  

 

AMANAT PENGUTUSAN                         --- berdiri  

PF  . . . . . . . 

 

Jemaat   KJ 343 : 1   “Dunia Dalam Rawa Paya”     do = g   

1. Dunia dalam rawa paya berjuang t’rus.  

  Kristen manakah cahaya Injil kudus?  

  Biar dalam g’lap gulita bergemilang t’rang berita: 

  Satu saja Tuhan kita, Sang Penebus. 

 



 - 7 - 

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   GB 401  “AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA”   do = es  

Amin, amin, ya, benar adanya! Amin.      

Amin, amin, ya, benar adanya! Amin.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Selamat Hari Minggu 

Tuhan Yesus memberkati 
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