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Persiapan : a.  Doa Para Pelayan  b.  Saat teduh 
 

UNGKAPAN SITUASI 

P1 Di dalam dunia yang dikuasai oleh pengaruh dosa dan kuasa 

kegelapan,Tuhan Yesus hadir … 

Ia memenuhi kerinduan umat-Nya akan hidup bahagia, 

Ia memberikan Air Kehidupan bagi orang yang haus akan kebenaran, 

Ia menerangi setiap orang yang berjalan dalam kegelapan, 

Ia menuntun dan membimbing orang dengan RohNya ke jalan yang lurus. 

 Mazmur 95 : 6-  7 berkata: “Masuklah, marilah kita sujud menyembah, 

berlutut di hadapan TUHAN yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah, dan 

kitalah umat gembalaan-Nya dan kawanan domba tuntunan tangan-Nya ...” 

Marilah kita beribadah kepadaNya  ...................... 
 

Ajakan Beribadah 

P1 Mari berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah 

persekutuan kita 

 

M E N G H A D A P  T U H A N 

 

Jemaat menyanyi KK 34 “Kita Masuk RumahNya” 

Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepadaNya. 

Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepadaNya. 

Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepada Kristus, 

Menyembah Kristus Tuhan. 

 

DOA PEMBUKAAN 

P1  Mari berdoa, Ya Tuhan Yesus Kristus, Sumber Hidup! 

Kami bersyukur atas pemeliharaan dan perlindunganMu di sepanjang 

kehidupan di dunia ini. Sekarang, kami hendak beribadah, memuji-Mu 

melalui nyanyian, doa dan mendengar firman-Mu. Tuntunlah kami dari awal 

hingga akhir, serta kuasailah kami dengan Roh Kudus agar nama Tuhan 

Yesus Kristus diagungkan dan dimuliakan dalam peribadahan ini. Dalam 

nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 
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LITANI MAZMUR 

MAZMUR 100 

P1   Mazmur untuk korban syukur 

Umat  Bersorak-soraklah bagi TUHAN, hai seluruh bumi! 

P1  Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapanNya   

 dengan sorak-sorai! 

Umat  Ketahuilah, bahwa TUHANlah Allah 

P1   Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatNya dan   

 kawanan domba gembalaanNya. 

Umat    Masuklah melalui pintu gerbangNya dengan nyanyian syukur 

P1  ke dalam pelataranNya dengan puji-pujian,bersyukurlah kepadaNya dan  

 pujilah namaNya 

Umat  Sebab TUHAN itu baik 

P1   kasih setiaNya untuk selama-lamanya, dan kesetiaanNya tetap turun- 

 temurun 

duduk 

 

Jemaat menyanyi  GB 63 : 1 “Firman Tuhan” 
 

Refrein : FirmanMu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku.   

  Haleluya! Amin. 

1. Teriakku sampai kepadaMu, berikanlah aku pengertianMu.  

Permohonanku hanya padaMu, bebaskanlah aku sesuai janjiMu. Refr. ... 
 

 

P E M B E R I T A A N   F I R M A N 
 

DOA EPLIKESE 

PF    : ............... 
 

PEMBACAAN ALKITAB  

PF  : Mari berdiri untuk membaca Bacaan Alkitab hari ini dari : 

   YESAYA 58 : 13 – 14 yang menyatakan ”.......................” 

   Demikianlah Firman Tuhan. Terpujilah Kristus, Haleluya! 
 
 

Jemaat menyanyi KJ 473a “Haleluya, haleluya, haleluya.”  
 

KHOTBAH 
duduk 
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J A W A B A N  U M A T 
 

Jemaat menyanyi PKJ 264 : “Apalah Arti Ibadah” 

Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungkur? 

Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bisa tiada hati tulus dan syukur? 

Refrein: Ibadah sejati, jadikanlah persembahkan. 

   Ibadah sejati: kasihilah sesamamu! 

   Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, 

   Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. 
 

DOA SYAFAAT  

PF  :  ........ (Doa Syafaat diakhiri dengan Doa Bapa Kami & Doxologi GB 389b) 
 

AJAKAN PERSEMBAHAN 

P2  Marilah mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai 

pengakuan bahwa hidup ini milikMu Tuhan, dan sepatutnya 

dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti kata pemazmur, 

”Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup (Mzm 146:2).” 

Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

Jemaat menyanyi GB 87 : 1 & 2 “Aku Bersyukur PadaMu”  

1. Aku bersyukur padaMu, Tuhan, atas karunia dan kasihMu. 

Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, ‘kupersembahkan kepadaMu. 

‘Ku bahagia; ‘ku sukacita; ‘ku ucap syukur selamanya. 
 

….. 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. Amplop 2, diperuntukkan bagi persembahan khusus Bulan Pelkes--- 
 

 
 

 

 

 

 

 

2. Oh, Tuhan Yesus, karyaMu agung; Dikau curahkan darah kudus 

jadi tebusan dosa dunia agar manusia selamatlah. 

Ajarlah kami, bimbinglah kami agar setia t’rus bersyukur. 
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DOA PERSEMBAHAN 

P2 Mari berdiri untuk berdoa Ya Tuhan Yesus, emas dan perak tak ada 

pada kami, tetapi kami persembahkan hidup yang penuh semangat dan 

keberanian bersaksi serta hati yang rela dan penuh sukacita kepada-Mu 

sebagai tanda syukur atas karunia selamat yang Kau-beri. Hidup kami 

yang selalu melanggar kehendakMu, Engkau jadikan baru menjadi mulia 

dihadapanMu. Terimalah dan kuduskan persembahan syukur kami ini 

untuk menjadi alat yang mendukung Pelayanan dan Kesaksian di tengah 

dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 

 

 
P E N G U T U S A N 

 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF  Kala kehidupan berlanjut terus dan nafas masih di kandung badan, 

itulah kesempatan kita untuk berkarya dan berguna. Karena itu, 

mari kita bergegas membenah diri untuk terus berkarya melakoni 

tugas bagi Tuhan. Marilah kita lanjutkan perjalanan bergereja 

dengan senantiasa memberi diri untuk terus dibaharui oleh Kristus. 
 

Jemaat menyanyi  GB 114 : “Di Setiap Janjiku” 

Di setiap janjiku dan setiap doaku,  

juga langkah imanku, Tuhan bersamaku.  

Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh, 

Rahmat Tuhan beserta, hanya anug’rahNya. 

Refrein : Tuhan b’ri anug’rahNya, Tuhan b’ri kuasaNya. 

        Kristuslah di dalamku, aku menang bersamaNya. 
 

BERKAT 
PF :  Kasih karunia dari  Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan 

persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian, dari saat ini sampai 
sepanjang masa.  

 

Umat  KJ 478a (Amin, amin, amin) 

 

 


