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MENGHADAP TUHAN 

PERSIAPAN 

 Doa para Pelayan 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 XIX Sesudah Pentakosta ini adalah ”Berbalik 

Mengenal Tuhan Dan Dipulihkan”  

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 Vikaris Ayu Pattikawa 
 

AJAKAN BERIBADAH         

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

tengah persekutuan kita. 

 
  

 

Jemaat   GB 24 : 1, 2  “Mari Menghadap Allah”    do = bes   

1. Mari menghadap Allah; pujilah Dia, Yesus, Tuhanmu. 

Bersama beribadah; angkat suaramu nyanyi gembira  

kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya.  

Tiada lagi perbedaan sebagai anak-anak-Nya.  

Mari berpadu suara nyanyikan Haleluya! 
 

2. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan.  

Ampunilah dahulu, jika di hati ada amarah.  

Isi hatimu Tuhan tahu, janganlah kau sembunyikan,  

agar kau dapat beribadah, tiada ganjalan apapun.  

Mari berpadu suara nyanyikan Haleluya! 
 

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                      Imamat 16 : 30 

PF “Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk 

mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan 

TUHAN.” 
 

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 164 : 1  “Terpujilah Allah, Hikmatnya Besar”    do = g 

1. Terpujilah Allah, hikmatNya besar, begitu kasihNya ‘tuk dunia cemar, 

sehingga dib’rilah PutraNya kudus mengangkat manusia serta menebus. 

Refrein : Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar 

 mendengar suaraNya. Dapatkanlah Allah demi PutraNya, 

 b’ri puji padaNya sebab hikmatNya. 

--- duduk  

DOA HARI INI  

P1  Jemaat, mari berdoa kepada Allah : 

 Bapa, kami mengucap syukur atas hari-hari yang telah kami lalui. Bila saat 

ini kami dapat memasuki minggu yang baru, kami menyadari bahwa ini 

semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu semata. Seringkali kami tidak 

hormat atau merasa sombong terhadap sesama kami. Kami juga 

mengeluarkan kata-kata yang kurang berkenan untuk sesama kami. 

Ampunilah kami ya Bapa dan jauhkan kami dari hal-hal yang menyulitkan 

sesama kami. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu dalam hidup kami.  

 Bapa, berikanlah kepada kami kerendahan hati, mengasihi-Mu dan 

mengasihi sesama kami. Karuniakanlah hikmat-Mu kepada kami dan 

bimbinglah kami agar dapat bertumbuh dalam ajaran-Mu dan setia untuk 

menyebarkan-Nya. Pakai dan jadikanlah kami alat bagi kemuliaan-Mu, 

sehingga nama-Mu semakin dimuliakan melalui kehidupan dan pekerjaan 

pelayanan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 
 

Jemaat  KK 527 : 1   “Seindah Siang Disinari Terang”     do = f 

1. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku;  

 seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku.  

 Tuhanku lembut dan penyayang dan aku mengasihi Dia.  

 KasihNya besar; agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. 
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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  

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

  Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya. 

Pujilah Tuhanmu s’lamanya! Haleluya! 
 

P1 Bacaan Alkitab hari ini dari Hosea 6 : 1 - 3 yang mengatakan : . . . . 

Demikian Pembacaan Alkitab. 
 

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

hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 

Jemaat   GB 392a   “Kepadamu Puji-Pujian”     do = d  

 KepadaMu puji-pujian madah syukur dan kemuliaan 
 Bapa, Put’ra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 

 ---- duduk  

KHOTBAH     
---- saat teduh ---- 

 

 

 

Jemaat   KK 561 : 1  “Tuhan Tolonglah, Bangunkan Iman”   do = es 

1. Tuhan, tolonglah, bangunkan iman; pulihkanlah kasih yang remuk. (2x) 

  Ubahlah hatiku, jamahlah diriku biar di tanganMu berbentuk. 

 Tuhan, tolonglah, bangunkan iman; pulihkanlah kasih yang remuk. 
 

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) 
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KESAKSIAN PUJIAN : KEZIA VIRTUAL CHOIR “SETIAMU TUHANKU” 

 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P2 Marilah kita mengucap syukur kepada TUHAN dengan memberi 

persembahan kepadaNya. Dengarlah Nats Alkitab dari Kitab Maleakhi 3 : 

10 yang menyatakan: “Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke 

dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumah-

Ku dan ujilah Aku, firman TUHAN semesta alam, apakah Aku tidak 

membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat 

kepadamu sampai berkelimpahan.”   

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 

 
Jemaat  GB 77 : 1  “Persepuluhanmu”       do = e 

1. Persepuluhanmu hendaklah kauberi kepada Allah, Sumber berkat. 

Persepuluhanmu yang akan kauberi itulah persembahan kudus.  

Marilah memberi persepuluhanmu, dari hasil jerih payahmu. 

Apa yang kauberi kepada Tuhanmu, Dialah Sumbernya. 

Refrein : 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 melipat-gandakan yang kau b’ri; itulah janji-Nya. 

 

-- 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, diperuntukan bagi tim kerja Peneguhan dan Pengutusan 

Pendeta. -- 

 

DOA PERSEMBAHAN                  --- berdiri  

P2 Mari kita membawa persembahan ini dalam doa:  

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. 
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P E N G U T U S A N 
 

WARTA JEMAAT                --- duduk  

P2  . . . . . . .  

 

AMANAT PENGUTUSAN                         --- berdiri  

PF  . . . . . . . 
 

Jemaat KJ 406 : 1  “Ya Tuhan, Bimbing Aku”   do = d 

1. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku,  

sehingga ‘ku selalu bersama-Mu. 

Engganlah ‘ku melangkah setapak pun,  

‘pabila Kau tak ada di sampingku. 

 

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 402b        “A m i n”  do = f   

 

 

 
 
 
 

--- Salam Persekutuan – 
 

Tuhan Yesus Memberkati 
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