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PERSIAPAN 

 Doa para Pelayan bertugas 
 

Ucapan Selamat Datang 

P2 Jemaat yang dikasihi Tuhan! 

Pemberita Firman dan pelayan liturgi mengucapkan Selamat Hari Minggu dan 

Selamat Beribadah di Hari Minggu V Sesudah Paskah, bagi setiap Jemaat 
Tuhan baik yang beribadah melalui media channel YouTube maupun yang 

hadir secara langsung di gereja.  
Kiranya Ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur 

yang berkenan kepada Tuhan serta membawa berkat bagi keberlangsungan 

hidup kita. Pemberita Firman pada ibadah ini adalah : 
1. Pdt. Melkianus Nguru pada pukul 09.00 WIB  

2. Pdt. Parlindungan Lumban Gaol pada pukul 17.00 WIB 
 

 

MENGHADAP TUHAN 
 

Ungkapan Situasi 

P2 Dalam Kalender gerejawi, Minggu V sesudah Paskah dikenal dalam 

bahasa Latin Cantate artinya “Nyanyikanlah” (Mazmur 98:1). Minggu 

dimana orang-orang yang telah menerima kehidupan baru, dipanggil 
dalam kegembiraan sukacita. Kemudian di implementasikan laksana 

nyanyian baru bagi Tuhan, oleh karena Tuhan telah melakukan 
perbuatan-perbuatan yang ajaib, melalui kematian dan kebangkitan 

Kristus mengalahkan maut.   
 

Ajakan Beribadah 

Jemaat Tuhan. Marilah  berdiri, untuk menyambut Firman Tuhan hadir 
di tengah-tengah persekutuan kita sambil bernyayi dari:  

Jemaat   PKJ 27 : 1&6 “Nyanyikanlah Nyanyian Baru”    do = f  4 Ketuk 

1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. 

Segala Serafim, Kerubim, pujilah Dia, besarkanlah nama-Nya. 

  Refr : Bersorak-sorai bagi Rajamu! 
   Bersorak-sorai bagi Rajamu! 

 
---------- Prosesi Memasuki Ruang Ibadah ---------- 

 

     6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaanNya. 
     Semesta alam, pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan. Haleluya! Refr. 

 

Votum  

PF Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama TUHAN yang 

menjadikan langit dan bumi.  

J Menyanyi A-min 
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Nas Pembimbing  

PF Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam 

pencobaan: roh memang penurut, tetapi daging lemah. (Matius 26:41) 
 

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  GB 194 : 1  “Kurasakan Nyala Api Dalam Hatimu”    
do = a 4/4 MM + 76 

1. Kurasakan nyala api dalam hatiku, dib'rikan oleh Yesus, Tuhanku. 

Kuasa darah Penebus menyucikan jiwaku; bahagia memenuhi hidupku. 

Refr : Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. 

Haleluya bergema bagi Yesus, Rajaku.  

Kurasakan Api Roh di hatiku. 

   -duduk- 
 

 

DOA HARI INI  

P2  Jemaat, mari berdoa :  

Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang 

kami terima dalam kehidupan selama satu minggu yang lalu. Memulai 

kehidupan kami di minggu yang baru ini, kami datang beribadah, bersujud 

sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkanlah kami dan berkenanlah atas 

ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepada-Mu.  

Kami mengaku kepada-Mu bahwa kami sering jatuh dalam pencobaan; selalu 

tergoda untuk berbuat jahat, berdusta dan sombong. Kami sering marah, 

bertengkar, iri hati, dan membenci satu dengan yang lain. Firman-Mu 

seringkali kami abaikan karena lebih mengikuti keinginan kami.  

Sebagai orang tua, kami lalai mengajarkan anak-anak kami untuk hidup 

takut akan Tuhan. Kami juga lalai menjadi teladan dalam sikap dan perilaku 

yang baik bagi anak-anak.  Sebagai anak-anak juga, kami sering tidak patuh 

dan hormat kepada orang tua dan terhadap semua orang. Berilah kami 

pengampunan-Mu, ya Bapa dan baruilah kami serta seisi rumah tangga kami. 

Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 
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Jemaat  KJ 58 : 1   “Mahakasih Yang Ilahi”     do = bes   

1. Maha kasih yang ilahi, nikmat sorga, turunlah 

Mendiami hati kami; Kau mahkota kurnia. 

Yesus, Kau berlimpah rahmat, Sumber kasih yang besar! 

Datanglah membawa s’lamat bagi kami yang gentar. 

 

KESAKSIAN PUJIAN  

Bagi-Mu Ya Tuhan  (PS Pelkat PKB MUPEL Jakarta Selatan)  
 

 

PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN 

 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS  

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

PEMBACAAN ALKITAB                     -berdiri- 

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

Jemaat  KJ 473   ”Haleluya”     do = g  

   Haleluya, Haleluya, Haleluya. 

P1 Bacaan Alkitab hari ini dari Hosea 1 : 1-9 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- 

 

PF KHOTBAH    :  MANUSIA YANG RENTAN 

--- saat teduh --- 

 

SAKRAMEN BAPTISAN KUDUS (Khusus Ibadah jam 09.00 WIB) 

SISIPAN BAPTISAN KUDUS  
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JAWABAN UMAT 
 

Jemaat   GB 251 : 1   “Mari Jalan Dalam T’rang Tuhan”    
do = g   4/4 MM + 108 

Mari jalan dalam t’rang Tuhan, mari jalan dalam t’rang Tuhan.  

Mari jalan dalam t’rang Tuhan, mari jalan dalam t’rang Tuhan.  

Mari jalan, Oh, mari jalan dalam t’rang Tuhan. 

Mari jalan, Oh, mari jalan dalam t’rang Tuhan. 
 

Siya ham’ ekukhanyen’ kwen khos, siya ham’ eku khanyen’ kwen khos. 

Siya ham’ ekukhanyen’ kwen khos, siya ham’ eku khanyen’ kwen khos. 

Siya hamba. Oh, siyaham’ ekukhanyen’ kwen khos. 

Siya hamba. Oh, siyaham’ ekukhanyen’ kwen khos. 

 

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 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P3 Marilah kita mengucap syukur kepada TUHAN dengan memberi persembahan 

kepadaNya. Dengarlah Nats Alkitab dari Kitab Amsal 3 : 9-10 yang 

menyatakan: “Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil 

pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi 

penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap 

dengan air buah anggurnya”.  
 

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
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Jemaat  GB 77 : 1&2   “Persepuluhanmu”          do = e 4/4 MM +  88 
 

1. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah, Sumber berkat. 
Persepuluhanmu yang akan kau beri itulah persembahan kudus. 

Marilah memberi persepuluhanmu, dari hasil jerih payahmu. 

Apa yang kau beri kepada Tuhanmu; Dialah Sumbernya. 
 

Refrain :  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 melipatgandakan yang kau b’ri itulah janjiNya. 

 
 

….. 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. Persepuluhanmu yang sudah kau beri memuliakan Sang Pemberi. 
 Persepuluhanmu yang sudah kau beri menjamin hidup sesamamu. 

 Persepuluhanmu yang sudah kau beri menjadi akta di hidupmu. 
 Percayalah teguh Tuhan Sang Pemberi menjamin Hidupmu. Refr. ... 
 

      -berdiri- 

 

Doa Persembahan      

P3 Jemaat, mari kita menyerahkan Persembahan ini kepada Tuhan dalam doa 

syukur, mari berdoa : 

Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah 

Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat 

bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. 

-duduk- 
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PENGUTUSAN DAN BERKAT 
 

Warta Jemaat  
-berdiri- 

Amanat 

PF Jemaat Tuhan, marilah kita siap diutus untuk pergi ke dalam dunia dengan 

satu kepastian iman bahwa TUHAN Allah beserta dengan anak-anak-Nya di 

dalam segala hal. 

 

Jemaat  PKJ 177 :  “Aku Tuhan Semesta”      do = a  4 ketuk 
 

Aku Tuhan semesta. Jeritanmu Ku dengar.  

Kau di dunia yang gelap ‘Ku s’lamatkan. 

Akulah Pencipta t’rang; malam jadi benderang.  

Siapakah utusanKu membawa t’rang? 

Refrain :  Ini aku, utus aku! Ku dengar Engkau memanggilku. 

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

 

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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