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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 XXI Sesudah Pentakosta ini adalah  

”Berkenan Di Hadapan Allah”  

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. Meiske S. Rengkuan 
 

UNGKAPAN SITUASI         

P1 Krisis melanda dunia, hidup seakan tiada asa.  

 Ya Allah yang mencinta, sendengkanlah muka-Mu!  

 Nyawa berguguran, perut merintih kelaparan,  

 Ya Allah kehidupan, hadirlah dan bangkitkan harap! 
 

AJAKAN BERIBADAH         

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

tengah persekutuan kita. 

 
 

 

Jemaat   KK 316 : 1, 2   “Setia-Mu, TuhanKu, Tiada Bertara”     

1. Setia-Mu,Tuhanku, tiada bertara, di kala suka, di saat gelap. 

Kasih-Mu, Allahku, tidak berubah, Kaulah Pelindung abadi, tetap 

Refrein: Setia-Mu, Tuhanku, mengharu hatiku, 

 setiap pagi bertambah jelas. 

 Yang ’kuperlukan tetap Kauberikan 

 sehingga aku pun puas lelas. 
 

2. Musim bertanam dan musim tuaian, surya, rembulan di langit cerah, 

bersama alam memuji bersaksi tentang setia-Mu tak bercela. Refr. 
 

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

bumi.  

J  1 . 7 . | 1 . || 
A -      min. 

 



 - 3 - 

NATS PEMBIMBING                         2 Korintus 4 : 6 

PF Sebab Allah yang telah berfirman: “Dari dalam gelap akan terbit terang!”,  

Ia juga yang membuat terang-Nya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita 

beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak 

pada wajah Kristus. 
 

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 316 : 3  “Setia-Mu, TuhanKu, Tiada Bertara”     

3. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu, 

kini kekuatan dan besok harapan: hujan berkat Kau beri padaku. 

 Refrein:   Setia-Mu, Tuhanku, mengharu hatiku, 

 setiap pagi bertambah jelas. 

 Yang ’kuperlukan tetap Kauberikan 

 sehingga aku pun puas lelas. 

--- duduk  

DOA HARI INI  

P1  Jemaat, mari berdoa :  

 Ya Allah, krisis melanda dunia ini, hidup kami seakan tanpa asa.  

Ya Allah yang mencinta, segeralah menolong kami.  

Nyawa gugur tak berdaya, perut merintih kelaparan.  

Ya Allah pemulih, hadirlah dan bangkitkan harapan kami. Kami berseru, tapi 

tangan enggan terulur. Kami mengeluh, tapi sering hidup acuh tak acuh.  

Ya Allah kehidupan, kasihanilah kami.  

Kami memohon pembaharuan-Mu. Dalam hidup kami yang kurang 

memperhatikan sesama. Kami memohon belas kasih-Mu, ya Kristus. 

Menggerakan kami untuk terus bersaksi bagi yang menderita.  

Kami memohon pemulihan-Mu, ya Roh Kudus. Bagi dunia yang terus 

menjerit karena pandemi dan krisis ekonomi, melalui kami dan gereja-Mu di 

dunia ini, semua adalah milik-Mu. Terpujilah Engkau, ya Allah Tritunggal, 

sekarang dan senantiasa. Amin.  
 

Jemaat  GB 300 : 1   “Kepada-Mu ‘ku Berdoa”     

1. Kepada-Mu ’kuberdoa dan ’kupinta: 

”Ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku.” 

Kar’na ’ku tahu ’Kau selalu di sisiku. 

Oh, Tuhanku, dengarkanlah doaku kepada-Mu. 
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PEMBERITAAN FIRMAN  
 

JAWABAN UMAT 

Refrein:  Kar’na ’ku tahu, ’ku tahu pasti,  

  oh Tuhan, apapun juga di dunia ini. 

 Tanpa Kau, Tuhan, semuanya tak ’kan berarti. 

  oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepada-Mu. 

 

 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

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

PEMBACAAN ALKITAB                     --- berdiri  

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

Haleluya! 
 

Jemaat  KJ 473   ”Haleluya”     do = g  

  Haleluya, Haleluya, Haleluya. 
 

P1 Bacaan Alkitab hari ini dari Ibrani 11 : 1 - 7 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 284 : 1   “Di Jalan Hidup Yang Lebar, Sempit”   

1. Di jalan hidup yang lebar, sempit, orang sedih mengerang. 

Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang! 

Refrein:  Pakailah aku, jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu! 

    Buatlah aku, saluran berkat bagi siapa yang risau penat. 
 

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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DOA SYAFAAT 

PF Pokok-Pokok doa :  

1. Satuan tugas di lingkup nasional, provinsi, kota dan satgas GPIB di 
lingkup sinodal dan jemaat lokal. 

2. BNPB dalam upaya penanganan pandemi dan juga bencana yang masih 
terjadi di beberapa wilayah. 

3. Para medis yang berjuang dan integritas Rumah Sakit dalam menangani 

kasus Covid 19. 
4. Tim Khusus Penanganan Vaksin di tingkat pemerintah dan rencana 

pendistribusian supaya merata. 
5. Para pekerja non-medis yang berada dalam kerentanan tinggi (driver ojol, 

penyaji makanan, public service, kurir, dll). 

6. Usaha mikro, kecil dan menengah milik masyarakat untuk 
mengembangkan perekonomian. 

 

...diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doksologi GB 389b 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P2 Meski hidup terkadang berat, namun cinta kasih-Nya tetap menjadi alasan 

bagi kita untuk mengucap syukur. Alkitab berkata : “Bersyukurlah kepada 

TUHAN, sebab ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.”  

(Mazmur 118:1). Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

Jemaat  KJ 292  : 1     “Tabuh Gendang!”       do = c 

1. Tabuh gendang! Sambil menari nyanyikan lagu yang merdu!  

Bunyikanlah gambus, kecapi: mari memuji Allahmu!  

Karya besar yang agung benar t’lah dilakukanNya terhadap umatNya!    
 

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

syukur, mari berdoa : 

Ya Allah, cinta kasih-Mu nyata sekalipun mentari nampak pudar. Janji 

pemeliharaan-Mu memungkinkan kami untuk hidup dan berkarya. Kami 

menyatakan syukur melalui persembahan sukarela yang tak sebanding 

dengan berkat-Mu. Pakailah dan terlebih jadikanlah hidup kami sebagai suatu 

kesaksian akan Allah yang memelihara hidup banyak orang. Demi Kristus, 

kami bersyukur dan berdoa. Amin. 
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P E N G U T U S A N 
 

WARTA JEMAAT                --- duduk  

P2  . . . . . .  
 

AMANAT PENGUTUSAN                         --- berdiri  

PF   Krisis kiranya tak menghambatmu untuk berkarya. Realita penderitaan 

kiranya menggerakanmu untuk peduli dan mengulurkan tangan.  

 Pergilah dan kembalilah ke dalam kehidupanmu, karena engkau diutus 

kepada dunia milik Allah bersama dengan-Nya untuk sebuah pemulihan! 
 

Jemaat   PKJ 177 : 1   “Aku Tuhan Semesta”   
1. Aku Tuhan semesta, jeritanmu Kudengar. Kau di dunia yang gelap  

 ‘Ku s’lamatkan. Akulah Pencipta t’rang, malam jadi benderang.  

 Siapakah utusanKu membawa t’rang? 

 Refrein :   Ini aku, utus aku! Kudengar Engkau memanggilku. 

      Utus aku, tuntun aku. ‘Ku prihatin akan umatMu. 
 

BERKAT 

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

Nya :  

“Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal,  

akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.” 

 

Jemaat    KJ 478c     “Amin”  
 

 

 

 

 

 

Selamat hari Minggu, 
 

Tuhan memberkati kita sekalian. 
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