
 Hal. 1   

 
   

 
Rabu, 3 Maret 2021 

Pukul 19.00 WIB 
PF : Pdt. Melkianus Nguru, M. Th 

Persiapan : a.  Doa Presbiter   b.  Saat teduh 

UNGKAPAN SITUASI 

P1 : Tak ada kata yang lebih indah, selain rasa syukur untuk segala perkara dan 

anugrah kehidupan yang di limpahkan-Nya dalam hidup kita. Oleh karena-
Nya kita di panggil dalam persekutuan ibadah keluarga, untuk berdiri dengan 

iman yang teguh, berpengharapan dengan sungguh-sungguh, menerima dan 
menjadi pelaku Firman.  

  Mari berdiri dan memuliakan nama Tuhan, Allah kita.     
 

MENGHADAP TUHAN 

      Kidung Pujian :KJ 4 : 1&2 “Hai Mari Sembah” do=g 3ketuk 
 Syair : O Woeship the King, William Kethe 1561, disesuaikan oleh Robert Grant 1833,  
 terj. Yamuger 1979/84, berdasarkan Mazmur 104. Lagu : Johann Michael Haydn (1737-1806) 

 

1. Hai mari sembah Yang Maha besar, nyanyikan syukur dengan 

bergemar. Perisai umat-Nya Yang Maha esa, mulia nama-Nya, takhta-
Nya megah! 

2. Hai masyhurkanlah keagunganNya; cahaya terang itu jubahNya. 
Gemuruh suaraNya di awan kelam; berjalanlah Dia di Badai kencang. 

 DOA PEMBUKA 

 P1 :   …..........     

            -duduk- 

PEMBACAAN MAZMUR : MAZMUR  16 :7-11           (responsoria)                                                           
 

Kidung Pujian:KJ 54 : 1&4 “Tak Kita Menyerahkan” do=es 4 ketuk 
Syair : Wij geven het niet over, P.J. Moeton, Terj. I.S. Kijne (1899-1970) 
Lagu : Johann Michael Haydn (1737-1806) 

 

1. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya  

pelita yang bersinar di dalam dunia. 
Tak boleh Firman Allah yang sungguh dan teguh,  

Alkitab yang mulia, di ambil seteru. 
 

4. Di hati kami, Tuhan, Kau tulis SabdaMu, 
Supaya kamu juga setia dan teguh. 

Kendati gunung goyah, binasa dunia, 

Kekallah Firman Allah. Selama-lamanya. 
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PELAYANAN FIRMAN 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus : 
PF : ................ 

Pembacaan Alkitab  

PF : Umat yang dikasihi TUHAN, marilah Berdiri kita mendengar Firman 

TUHAN. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan Firman 

TUHAN hari ini, terpilih dari  1 Tesalonika 2 : 13 - 20  yang 

mengatakan ................. 

    Demikianlah Firman Tuhan, 

   Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan 

dan melakukannya. HOSIANA ! 
 

Umat :     “Hosiana”  

 

 

  Ho - si  -  a - na,  Ho- si  - a - na,  Ho  - si - a         -     na 

         -duduk-  

KHOTBAH : “HIDUP SPIRITUALITAS YANG BERKUALITAS” 

 

JAWABAN UMAT 
 

Kidung Pujian : GB 69 : 1&2 “Kumulai Dari Diri Sendiri” 

1. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. 

Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku.  

Tekadku Tuhan: mengikuti-Mu selama hidupku,  
berpegang teguh kepada iman dan percayaku.  

Akan ku mulai dari diriku melakukan sikap yang benar.  
Biar pun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. 

 
 

2. Ku mulai dari keluargaku menjadi pelaku firman-Mu.  
S’lalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. 

Kadang kadang lain jawaban Tuhan atas doaku.  
Kupegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik.  

Kumulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasihMu.                                                                                                      

Walau ‘ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku.   
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DOA SYAFAAT 

PF :   ........ (Doa Syafaat diakhiri dengan Doa Bapa Kami & Doxologi) 

Pengucapan Syukur : 

P2 : Mari menyatakan rasa syukur kepada Tuhan, dengan memberi persembahan 

kepada-Nya. Oleh karena Dia-lah sumber segala berkat yang kita miliki, 

maka dengarkanlah Nas Alkitab dari Mazmur 96 : 8 yang menyatakan : 

“Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah 

persembahan dan masuklah kepelataran-Nya!” 

Kidung Pujian : GB 86 : 1&4 “Aku Bersyukur” do=es 2/4 MM+48                          
      Syair : Gerry Irooth 2012, Lagu: G. Soumokil 2010 

1.  Aku bersyukur, Allah sumber hidupku; 
 Dia memberi rahmat-Nya kepadaku 

 Refrain :  

Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya 

 Yang Maha kudus, di sorga, terpujilah. 

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

….. saatnya memberi persembahan ..... 

--- Persembahan dapat dimasukkan ke dalam Amplop 1 yang sudah disediakan oleh 
keluarga dan dibawa ke Gereja, atau menggunakan persembahan digital atau dengan cara 

transfer ke rekening Gereja. 
Dan Amplop 2, diperuntukkan bagi Renovasi Gereja atau transfer langsung ke Rekening 

Panitia Renovasi. --- 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku; 

Susah dan senang ‘ku bersandar pada-Nya.  
Ref. .... 

   -berdiri- 

DOA SYUKUR 

P2 :  Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa :  

…………………………… 
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PENGUTUSAN 

Amanat Pengutusan 
PF : Umat yang dikasihi Allah,  

Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, jalanilah kehidupanmu dengan 

penuh suka cita dan lakukanlah Firman yang telah engkau dengar. 

  

Kidung Pujian :KJ 424 : 1&4  “Yesus Menginginkan Daku” do=f 6 ketuk (2x3) 
Syair : Jesus Wants Me for a Sunbeam, Nettie Talbot, terj. Yamuger 1982  
Lagu : Edwin Othello Excell (1851-1921) 
 

1. Yesus menginginkan daku bersinar bagi-Nya,  

dimanapun ‘ku berada, ‘ku mengenangkan-Nya. 
 

Refrein :   
Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus,  

Bersinar, Bersinar, aku bersinar terus. 
 

4. Akupun ingin bersinar dan melayani-Nya,  
hingga di sorga ‘ku hidup senang bersama-Nya. Ref. .... 

 
 

BERKAT 

PF : “Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan 

persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.”  

  (II KORINTUS 13 : 13) 

Umat  :  (GB 402a)  Amin 

 

 

 


