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PERSIAPAN 

 Doa para Pelayan bertugas 

 
Ucapan Selamat Datang 

P2 Jemaat Tuhan, selamat pagi/sore. Presbiter bertugas mengucapkan 

selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu IV Sesudah 

Paskah. Minggu IV Sesudah Paskah dikenal dalam bahasa Latin 

“Jubilate” yang artinya Bersorak-sorailah, bagi Allah hai seluruh bumi 

(Mazmur 66 : 1).  

Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan TUHAN 

dan kita diberkati oleh-Nya.  

Pemberita Firman pada Ibadah ini akan dilayani oleh : 

1. Pdt. Vandalia Tampubolon pada pukul 09.00 WIB 

2. Pdt. Nancy Nisahpih-Rehatta pada pukul 17.00 WIB 

 
 

MENGHADAP TUHAN 
 

Ungkapan Situasi 

P2 Bersoraklah bagi Allah, hai umat tebusan-Nya. Janganlah lupa 

kebaikan kasih-Nya. Siapakah kita sehingga dibenarkan-Nya? Tetapi 

rancangan Tuhan bukanlah kecelakaan, melainkan damai sejahtera. 

Lihatlah warna hidup datang silih-ganti. Maka hendaklah kita menjadi 

peka. mari mengandalkan Tuhan. Marilah mendengarkan tuntunan-

Nya. Belajarlah pada firman-Nya, karena hari ini kita akan dibimbing-

Nya. Kuasa-Nya melampaui segala hal. Dahulu kita kotor tetapi 

dibaharui-Nya. Dahulu kita tak layak tetapi dibenarkan-Nya. Di 

giringnya kita ke air kehidupan. Dipuaskan-Nya dahaga kita. bersorak-

sorailah umat Tuhan. 

Ajakan Beribadah 

Jemaat Tuhan. Marilah  berdiri, untuk menyambut Firman Tuhan 

hadir di tengah-tengah persekutuan kita sambil bernyayi dari:  

Nyanyian Jemaat : GB 23 : 1&2 “Bersoraklah, Hai Alam Semesta” 
Do=c 6/8 & 9/8 MM + 58 

 

1. Bersoraklah, hai alam semesta: “Kau, Allahku!” 

Di langit bergema pujian yang megah  
dan bumi pun penuh pujian yang merdu. 

Bersoraklah, hai alam semesta: “Kau, Allahku!” 
 

---------- Prosesi Memasuki Ruang Ibadah ---------- 
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2. Bersoraklah, hai alam semesta: 
 “Kau, Rajaku!” 

 Gereja bersyukur, bermadah, bermazmur. 

 Di hati umat-Nya pujian menggema. 
 Bersoraklah, hai alam semesta: 

 “Kau, Rajaku!” 
 

Votum  

PF Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama TUHAN yang 

menjadikan langit dan bumi.  

J Menyanyi A-min 

 

Nas Pembimbing  

PF Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi 

nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepda Allah dalam doa dan 

permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang 

melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam 

Kristus Yesus. (Filipi 4:6-7) 
 

Salam  

PF Kasih karunia dan damai sejahatera dari  Allah Bapa kita  dan dari Tuhan 

kita,  Yesus Kristus,  menyertai kamu sekalian.  

J Dan menyertaimu juga. 
 

Jemaat Menyanyi : GB 40 : 1&2 “Kasih Dari Tuhanku”  do=d 6/8 MM + 50   
  

1. Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut,  

 kurindukan kasihNya. Kasih besar! 
 Yesus jadi manusia; pikul dosa dunia; 

 Sukacita nyatalah: Kasih besar! 

 Refrain :  Kasih besar! Kasih besar!  
    Kasih Tuhanku ajaib dan besar: Kasih besar! 
  

2. Orang buta lihat t’rang dan yang lumpuh pun tegak, 

 Orang mati bangkitlah: Kasih besar! 
 Yang berdosa dan cemar dikasihi oleh-Nya, 

 Yang terkungkung bebaslah: Kasih besar! Refr. ... 
   -duduk- 

 

Doa Hari Ini 

P2 Jemaat, mari berdoa kepada Allah :  

 Ya Bapa sang pemelihara kehidupan kami, tak hentinya kami bersyukur 

untuk pertolongan dan berkat-Mu. Mengawali pekan yang baru, kami 

menghampiri tahta kekudusan-Mu berkenanlah atas ibadah kami. 
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 Saat ini, dalam kerendahan kami mengaku, untuk segala kesalahan 

kami, Baik yang tampak maupun yang terselubung. Berilah kami 

pengampunan, baharuilah hati dan kehidupan kami. 

 Kami bersyukur dan memandang Kristus oleh karena pengampunan dan 

pembenaran-Mu kami menjadi kekasih-kekasih-Mu. Utuslah kami 

mewujudkan tanggung-jawab iman di tengah keresahan dan kemelut 

hidup. Selaku orang-orang percaya dalam menapaki kehidupan, di 

tengah pergumulan hidup ajarlah kami bersikap dan bertindak dengan 

hikmat-Mu. ajarlah kami teladan kasih-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu 

tuk menolong kami, sehingga  melalui kami banyak orang memuliakan 

nama-Mu. 

 Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 

 

Jemaat Menyanyi : GB 107 :  “Ikutlah Tuhan Dalam T’rang”   
do=d  4/4 MM + 100 

Ikutlah Tuhan dalam t’rang, tinggalkan yang gelap  
dan ingat kewajibanmu, lakukan firmanNya. 
 

  Refrain : Berjalan di t’rang, berjalan di t’rang. 

  Berjalan di t’rang, berjalan di dalam t’rang. 
 

 
PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN 

 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

PF  ________________________ 

 

Pembacaan Alkitab  

PF  Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan yang 

dibacakan dari Alkitab: Haleluya!  
 

Jemaat GB No.393 ”Haleluya”  
 

P1  Bacaan Alkitab hari ini dari 2 Raja-Raja 7 :1 - 16  

yang menyatakan ____ 

Demikianlah Pembacaan Alkitab.  

PF  Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam 

hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.  
 

Jemaat GB 392b ”KepadaMu Puji-Pujian” 
 

Khotbah : “Melampaui Segala Hal” 

--- saat teduh --- 
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JAWABAN UMAT 
 

Jemaat Menyanyi  GB 284 : “Di Jalan Hidup Yang Lebar, Sempit” 
Do=bes 6/8 MM + 58 

 

 Di jalan hidup yang lebar, sempit,  

 orang sedih mengerang.  

 Tolong mereka yang dalam gelap; 

 bawalah sinar terang! 
 

 Refrain : Pakailah aku, jalan berkatMu,  

    memancarkan cahayaMu! 

    Buatlah aku, saluran berkat 

    Bagi siapa yang risau penat. 

 
Pengakuan Iman Rasuli                             -berdiri- 

PF Umat  yang  dikasihi  TUHAN, bersama semua orang percaya di segala 

waktu dan tempat marilah kita  mengikrarkan Pengakuan Iman Rasuli, 

dengan hati dan mulut masing-masing berkata :            

Umat  Aku percaya kepada Allah …… 

   -duduk- 
 

Doa Syafaat  
PF  …  

 Ya Tuhan, dalam pengasihanMu kami mohon:  

Jemaat dengarlah Doa Kami.  
PF  Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat,  

 yang telah mengajar kami berdoa:  
PF+Jem Bapa kami yang di sorga ……… (Doxologi GB No.389b)  

 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 
 

Ajakan Memberi 

P3 Jemaat Tuhan, marilah menyatakan syukur kita dengan memberikan 

persembahan  kepada Allah. Dengarlah Nats Alkitab yang mengatakan:  

“Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban 
kepada-Mu; apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah 
dari TUHAN!”. (Yunus 2:9) 

Jemaat Menyanyi : GB 84  “Inilah Ungkapan Syukurku”   Do=f 4/4 MM + 88 
 

1. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepada-Mu; 

Kuberikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepada-Mu 

Dengan seluruh jiwa ragaku; kiranya berkenan di hadiratMu. 
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….. 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 / transfer langsung ke 

Rekening Panitia Renovasi. ---  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Ajarlah aku, ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu 

Untuk menyalirkan kasih-Mu di dunia. 

Utuslah aku, ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah. 

Pakailah diriku turut maksud-Mu. 

                 

      -berdiri- 

Doa Persembahan      

P3 Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita serahkan kepada Allah di 

dalam doa berbalasan: 

Ya Allah Tritunggal, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-

Mu yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga mampu memberi 

persembahan sukarela seperti ini 
 

Jemaat  Sebab dari pada-Mu segala-galanya dan dari tangan-Mu sendiri 

persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Amin. 

-duduk- 

 
PENGUTUSAN DAN BERKAT 

 

Warta Jemaat  
-berdiri- 

Amanat 

PF Jemaat, pergilah dalam damai sejahtera Allah Tritunggal ke dalam 

kehidupanmu sehari-hati dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah 

saudara dengar. 
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Jemaat menyanyi : GB 323 : 1&2 “Terlalu Berlalu Malam G’lap”   

do=g 4/4 MM + 96   

1. Telah berlalu malam  

g’lap dan berganti siang t’rang; 

Dan rasa takutku lenyap,  

kini hatiku tent’ram. 
 

Refrain :  

Sukacita dalam dunia,  

t’rus ke sorga yang baka; 

‘ku jadi milik Tuhanku;  

oh, betapa indahnya! 
  

2. Segala air mataku  

‘kan dihapus hilanglah; 

Di dalam susah, dukaku, 

aku s’lalu bermegah.  

Refr. ...  
 

B e r k a t 

PF Arahkanlah hatimu kepada TUHAN serta terimalah berkat-Nya: 

   TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau; 

  TUHAN menyinari engkau dengan  wajah-Nya dan  

memberi engkau kasih karunia; 

TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan  

memberi engkau damai sejahtera.  

 
Jemaat Menyanyi : GB 402a “Amin“  
 

 
 

 
 
 

SAAT TEDUH 

 
~Selamat Hari Minggu, Tuhan Memberkati~ 

 

 

 

do = c MM + 84

3 .   5 5    . ' 6 1   6 5    . ' 1 6   1 2 .   1 1 . . 0

A       - min, a       - min, a   - -   - min.
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