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MENGHADAP TUHAN 

PERSIAPAN 

 Doa para Presbiter betugas di konsistori 

 

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 XVII Sesudah Pentakosta ini adalah  

”Mendidik Anak”  

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 Nova L. Manahampy 
 

AJAKAN BERIBADAH         

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

tengah persekutuan kita. 

 
 

 

Jemaat   KJ 2 : 1-2         “Suci, Suci, Suci”    do = d   

1. Suci, suci, suci Tuhan Mahakuasa! Dikau kami puji di pagi yang teduh.  

Suci, suci, suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal agung nama-Mu! 
 

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. 
 

NATS PEMBIMBING                         Amsal 22 : 6 

PF “Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa 

tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu. 
 

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 
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PEMBERITAAN FIRMAN  
 

Jemaat  GB 61 : 1  “Tuhan, Ajarkanlah Kehendakmu”  do = f 

1. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu,  

nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. 

Kus’rahkan hidupku pada bimbingan-Mu,  

dekatkan diriku kepada-Mu. 

--- duduk  

DOA HARI INI  

P1  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 45 : 2   “Dosamu Dihapuskan”     do = bes   

2. Hai dengar, Tuhan panggil, baliklah kepada-Nya.  

Hai dengar, Tuhan panggil, baliklah kepada-Nya.  

Sungguhlah agung dan mulia kasih sayang-Nya.  

Hai dengar, Tuhan panggil, hai dengar, Tuhan panggil  

baliklah kepada-Nya, baliklah kepada-Nya. 

 

 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

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

PEMBACAAN ALKITAB                     --- berdiri  

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

Haleluya! 
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JAWABAN UMAT 

Jemaat  KJ 473   ”Haleluya”     do = g  

  Haleluya, Haleluya, Haleluya. 
 

P1 Bacaan Alkitab hari ini dari Amsal 23 : 12 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 52 : 1       “Hai, Dengarlah Anakku”      la = c 

Refrein : Hai, dengarlah anakku nasihat yang dib’rikan orang tuamu,  

  kar’na panjang umurmu serta sejaht’ra ditambahkan padamu. 

1. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu.  

Tuliskanlah itu dalam hatimu serta kalungkan itu pada lehermu.  

Refr:... 
 

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 Marilah kita mengucap syukur kepada TUHAN dengan memberi persembahan 

kepadaNya. Dengarlah Nats Alkitab dari Kitab 1 Tawarikh 16 : 29 yang 

menyatakan: “Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah 

persembahan dan masuklah menghadap Dia! Sujudlah menyembah kepada 

TUHAN dengan berhiaskan kekudusan”  

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
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Jemaat  GB 86 : 1     “Aku Bersyukur”       do = es    

1. Aku bersyukur Allah Sumber hidupku;  

Dia memberi rahmat--Nya kepadaku. 

  Refrein :  Puji dan syukur kunaikkan kepada-Nya  

  Yang Mahakudus, di sorga, terpujilah.  

  Dia sumber hidupku; bagi-Nya syukur dan pujian s’lamanya. 

 

--- 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) --- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOA PERSEMBAHAN                  --- berdiri  

P2 Jemaat, mari kita menyerahkan Persembahan ini kepada Tuhan dalam doa 

syukur, mari berdoa : 

Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kuasa dan karunia-karunia Roh 

Kudus memampukan kami mengerjakan berbagai hal yang baik dan berguna 

serta mendatangkan berkat dan rezeki dalam hidup kami. Kini kami memberi 

persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan hidup kami kepada 

Tuhan; baik dari kelimpahan yang kami miliki, maupun dari kekurangan 

kami. Terima dan berkati persembahan kami, ya Tuhan, agar dikelola dan 

digunakan untuk pekerjaan menghadirkan sejahtera bagi sesama demi 

memuliakan nama Tuhan. Amin.  
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P E N G U T U S A N 
 

WARTA JEMAAT                --- duduk  

P2  . . . . . . .  
 

AMANAT PENGUTUSAN                         --- berdiri  

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

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

Jemaat   GB 277 : 1   “Firman Tuhan Sudah KauDengar”   do = bes   
1. Firman Tuhan sudah kaudengar, laksanakan dalam hidupmu. 

Firman Tuhan hendaklah kausebar pada orang di sekelilingmu. 

Refrein : Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu;  

 wartakan karya kasihNya. 

 Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu,  

 majulah tetap teguh. 
 

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”  
 

 

 

 

 

 

Selamat hari Minggu, 
 

Tuhan memberkati kita sekalian. 
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