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 Doa para presbiter petugas di konsistori 
 Penjelasan Tata Ibadah dan latihan lagu-lagu 

 

Ucapan Selamat Datang 

P2  Umat TUHAN, selamat beribadah di hari Kenaikan Tuhan Yesus 
Ke Sorga,  13 Mei 2021. bagi warga jemaat yang beribadah di 

gedung Gereja ataupun di kediaman masing-masing. Kiranya ibadah 

yang kita lakukan saat ini berkenan dihadapan Tuhan. Pelayan 
Firman saat ini adalah Bapak Pdt. Melkianus Nguru.   

Ungkapan Situasi 

P2 40 hari setelah bangkit, TUHAN Yesus berulang kami menampakkan 

diri kepada para murid-Nya. Ia hadir saat mereka sedih dan dalam 

ketakutan; saat mereka putus asa menempuh perjalanan; saat 
mereka bekerja tanpa hasil dan dalam segala persoalan hidup. Ia 

hadir untuk merubah sedih menjadi sukacita; merubah putus asa 
menjadi pengharapan; merubah kegagalan menjadi berhasil; 

merubah segala hal dan membuatnya indah. Di dalam semua 

kehadiran dan penampakan-Nya, TUHAN Yesus ingin meyakinkan 
para murid dan juga kita bahwa Ia adalah TUHAN yang bangkit dan 

hidup. Ia akan menyertai, menolong dan memberi damai sejahtera 
bagi kita yang percaya kepada-Nya. Penyertaan Yesus selama 40 

hari kepada murid-murid dimaksudkan untuk meneguhkan iman, 
harap dan percaya para murid sehingga mereka memiliki keberanian 

untuk memberitakan Yesus yang mati dan bangkit seusai Dia naik ke 

sorga ke seluruh penjuru dunia. Tuhan Yesus pun akan terus 
menopang mereka dengan tada-tanda yang akan meyertai mereka 

dalam memberitakan Injil keselamatan. 

Ajakan beribadah 

P2 Umat Tuhan, mari berdiri dengan penuh syukur kita beribadah 

kepada Tuhan.                                                                      
 

I. MENGHADAP TUHAN 
 

Kidung Pujian : KJ 218 : 1,4         do=g 3dan2ketuk  

“ NAIK KE SORGA CEMERLANG” 
Syair: Gen Himmel aufgefahren ist, Jerman, 1601, menurut Coelus ascendit hodie, abad ke-15, 

Terj: H. A. Pandopo, 1979/1983, Lagu: Melchior Franck, 1628 
 

1. Naik ke sorga cemerlang, Haleluya, 

Kristus, Rajamu yang menang, Haleluya! 

----- prosesi memasuki ruang ibadah ----- 
 

 4.   Kepada Dia diberi, Haleluya, 

kuasa dan hormat tak henti, Haleluya! 
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Votum 
Pel. Firman : Pertolongan kita  adalah  dalam  nama TUHAN yang 

menjadikan langit dan bumi.  
Umat :   1  . | 1  .  1  | 

                A  -  M  I  N 

Nas Pembimbing:      YOHANES 14:3 
PF : “Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan 

tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu 
ke tempat-Ku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun 
berada.”  

Salam 

Pel. Firman : Kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, 

dan dari TUHAN Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.  
Umat :  Dan menyertai saudara juga. 

 
Kidung Pujian : KJ 5 : 1,6      do=f 3ketuk 

“TUHAN ALLAH, NAMAMU” 

Syair: Grosser Gott, wir loben dich, Ignaz Franz, 1768. Menurut: Te Deum laudamus, 
awal abad ke-5. Terjemahan: H. A. Pandopo/J. M. Malessy 1975/83. Lagu: Austria (Wina) 1774 

 

1. Tuhan Allah, namaMu kami puji dan masyhurkan; 
   isi dunia sujud di hadapanMu, ya Tuhan! 

   Bala sorga menyembah Dikau, khalik semesta! 
 

 6.   Tiap hari namaMu kami puji dan muliakan, 
   kini dan selalu t'rus sampai kesudahan zaman. 

   Buat kami bertekun hingga Hari DatangMu.   
-duduk- 

Doa di Hari Ini : 

P2 : Umat Allah, di hadapan Tuhan yang Mahatahu, dan dengan 
kerendahan hati, mari kita berdoa: 

  Ya Allah Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu 

karena kasih-Mu yang Engkau nyatakan di dalam Kristus Yesus. 
Engkau telah menjadikan Kristus Yesus, Putera Tunggal-Mu untuk 

menjadi Juruselamat dunia, sehingga melalui Yesus dan di dalam 
Yesus, kami memperoleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal. 

  Ya Kristus Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau 
bersedia taat kepada Allah Bapa sampai mati di kayu salib. Bahkan 

ke-Tuhanan-Mu semakin nampak Ketika Engkau bangkit dari 

kematian. Sehingga melalui kebangkitan-Mu, kami semakin 
diyakinkan bahwa kami punya Allah yang hidup bukan Allah yang 

mati. Bahkan saat ini kami boleh beribadah merayakan Kenaikan-Mu 
ke surga, yang membuktikan bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa 
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di alam semesta ini. Hal ini semakin meneguhkan iman percaya kami 
kepada-Mu. 

  Ya Roh Kudus, tuntunlah kami anak-anak-Mu, supaya terus taat dan 
setia dalam memberitakan Injil keselamatan  sampai TUHAN Yesus 

datang Kembali. Bimbing dan teguhkanlah iman percaya kami 

sehingga dalam segala keadaan kami tetap percaya bahwa Yesus 
Kristus adalah TUHAN dan Juruselamat kami yang hidup. 

  Dengarlah ya TUHAN doa kami hari ini karena kami berdoa di dalam 
nama TUHAN Yesus, Juruselamat kami yang hidup. Amin. 

 

Kidung Pujian : KJ 222b : 1,7      do=a 6ketuk   

“AGUNGKAN KUASA NAMANYA” 
Syair: All Hail the Power of Jesus Name; Edward Perronet 1779, Terj: Yamuger 1977. 

 Lagu 222a: Oliver Holden 1792, Lagu 222b: William Shrubsole 1779 

1. Agungkan kuasa namaNya;  

malaikat bersujud! 

Nobatkan Raja mulia  
dan puji, puji, puji Yesus, Tuhanmu! 
 

7.  Hai bangsa-bangsa dunia,  

sekarang bertelut; 
akui KerajaanNya  

dan puji, puji, puji Yesus, Tuhanmu! 

 

II. PELAYANAN FIRMAN 
 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
Pel. Firman : ……….. 
 

Pembacaan Alkitab           -berdiri- 
 

Pel. Firman : Umat yang di kasihi TUHAN marilah kita mendengar Firman 

TUHAN. HALELUYA! 

Umat:   GB. 394 “HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU”  
 

P1 : Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan Firman 

TUHAN hari ini adalah : Markus 16 : 9 – 20 ………………… 
    Demikianlah Pembacaan Alkitab 

PF : Hendaklah Firman TUHAN dengan segala kekayaannya diam di 
dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

Umat : ”KEPADAMU PUJI-PUJIAN” (GB 392a)  do=bes 4/4 MM+72 

 -duduk- 

Khotbah / Renungan TEMA : “BERITAKAN, JANGAN TAKUT!” 
 

…Saat Teduh… 
(umat dimohon hening, merenungkan Firman Allah yang baru disampaikan /  

diiringi instrument) 
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III. JAWABAN UMAT 

 
Kidung Pujian : PKJ 202      do=e 3ketuk 

“YESUSKU JURUS’LAMATKU”   
Syair & lagu: Bonar Gultom (Gorga) 1990 
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PENGAKUAN IMAN RASULI              -berdiri- 
 

PF : Umat  yang  dikasihi  TUHAN,  marilah kita mengucapkan dan 

mengikrarkan Pengakuan Iman Rasuli dengan hati dan mulut 
masing-masing berkata :            

Umat :  Aku percaya kepada Allah ………..................... 
-duduk- 

Doa Syafaat  (Doa Syafaat ditutup sebagai berikut)                           

PF :  Ya TUHAN dalam pengasihanMu kami mohon, 
Umat :   Dengarkanlah doa kami! 
PF : Peliharalah kami dalam Yesus Kristus TUHAN kami, yang   mengajar 

kami berdoa : Bapa kami…doxologi GB. 389a) 
Umat :  Kar’na Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa 
   dan kemuliaan, sampai s’lama-lamanya.  Amin. 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 
 

Ajakan Persembahan Syukur    
P3  Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi 

persembahan kepada-Nya. Dengarlah Nas Alkitab dari Amsal 3:9-10: 
“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 kehidupan saudara dan persembahan saudara. 
 

Kidung Pujian : KJ 224 : 1,5     do=d 4ketuk  

“MAHSYURKAN RAJAMU” 
Syair: Rejoice, The Lord Is King, Charles Wesley, 1746, 

Terjemahan: E. L. Pohan Shn., 1969, Lagu: John Darwall, 1770 
 

1. Masyhurkan Rajamu, Allah Mahabesar; 
ucapkan syukurmu, bernyanyi bergemar! 

Suaramu dan hatimu, berpadu ‘muji Tuhanmu! 
 

….. 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. ---  
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5.  Nantikan bersyukur Sang Hakim semesta  
yang datang menjemput, semua hambaNya. 

Suaramu dan hatimu, berpadu "muji Tuhanmu!  
-berdiri- 

DOA PERSEMBAHAN :  

P3 : Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam 
doa :  

  Ya Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus, kami beryukur  dan 
bersujud menyembah-Mu karena Engkau naik ke sorga untuk 
menjadi Raja yang berkuasa. Berilah kami kuasa dan kemuliaan-
Mu agar kami selalu menyembah-Mu sebagai Raja dan Tuhan 
kami serta bersaksi tentang nama-Mu dengan seluruh hidup kami. 
Terima dan kuduskan persembahan kami agar berguna untuk 
pelayanan kasih dan keadilan bagi sesame demi kemuliaan nama-
Mu. Amin. 

-duduk- 
 

IV.PENGUTUSAN 
 

WARTA JEMAAT 
-berdiri- 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF :  Umat Tuhan, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada 
segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, 

tetapi siapa yang tidak  percaya akan dihukum (Markus 16:15-16). 

Kidung Pujian : Kidung Keesaan 749 : 1,2         do=d 4/4 MM+94 

“MARI SEBARKAN INJIL” 
Syair & Lagu: Arnoldus Isaak Apituley, 1998 

 

1. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia; 

mari kabarkan nama Yesus Mahamulia. 

Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua,  
Dia mati bagi umat manusia. 

 

Refrein :  

Mari sebarkan, hai mari wartakan; 
keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, 

dan teruskan serta beritakan 
rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. 

2. Bukalah hatimu, mari terima Dia. 

Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. 
Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri;  

s’gala puji bagi Tuhan diberi. Ref. ... 
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BERKAT 
PF :  Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada TUHAN, serta terimalah 

berkatNYA :  
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. 
 

Umat  :    KJ 478c      do=f 4ketuk 
  

 
 

 

-Saat Teduh- 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


