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Persiapan 

 Doa pribadi warga jemaat 
 Pengenalan lagu-lagu untuk beribadah 
 Doa presbiter dan pelayan 
 

Ucapan Selamat Datang 

P1 Umat Tuhan, Selamat Pagi, Salam sejahtera untuk kita semua. 

Pemberita Firman dan presbiter yang melayani menyampaikan 

selamat beribadah pada hari Minggu XI sesudah Pentakosta dengan 

penuh sukacita. Kiranya ibadah kita hari ini berkenan bagi kemuliaan 

Tuhan. 

Pelayan Firman pada pagi ini adalah Pdt. Melkisedek Eka Puimera.  

Ketua II Majelis Sinode GPIB. 
 

Ungkapan Situasi 

P1 Umat Tuhan. Tak dapat disangkal, kekhawatiran, kondisi kesehatan, 

situasi ekonomi, seringkali menjajah dan membelenggu sukacita iman 

kita.  

Tetapi, renungkanlah! Bukankan Roh Kudus terus bekerja dalam 

dunia ini? Lalu, mengapa engkau risau saudaraku? 

 Mari datang kepada Tuhan! Jangan jauhkan diri kita dari persekutuan. 

Sebab Tuhan mampu menyembuhkan kita! bahkan memerdekakan 

kita. 

 
-Saat Teduh- 

 

 

MENGHADAP   TUHAN 

Ajakan beribadah 

P1    Umat Tuhan! marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir 

di tengah-tengah persekutuan kita dan memuliakan namaNya dengan 

bernyanyi dari 

 

GB 9 : 1&5 “Pujilah Tuhan, Hai Jiwaku” 

1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku;  

Pujilah namaNya yang kudus, segenap batinku. 

Pujilah Tuhan, hai jiwaku  

dan jangan kau lupakan s’gala kebaikanNya. 
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5.    Setinggi langit di atas bumi, 

Demikianlah kasih Tuhan bagi umatNya; 

Dia jauhkan segala pelanggaran kita 

Agar hidup kita s’lamatlah. 

Votum   

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  yang menjadikan 

langit dan bumi.    

J 1  . / 1 .  //                                                                    

A –   min 

 

Nas Pembimbing 

Yohanes 8:34-36 kata Yesus kepada mereka: “Aku berkata kepadamu, 

sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, adalah hamba dosa. Dan 

hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam 

rumah. Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-

benar merdeka”.                                                        
 

Salam   Filipi 1:2 

PF         Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari 

Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 

J dan menyertaimu juga. 
    
    GB 44 : 1 “Mengalir Dalam Hatiku” 

1. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. 

   Kunyanyikan damai besar; anugrah kasih Allah. 

             Refrein : Damai, damai! Kasih yang sungguh ajaib, 

   Betapa besar kasihNya; anug’rah kasih Allah.  

         -Duduk- 

Doa Hari Ini 

P1      Umat Tuhan, mari menaikan doa kepada Tuhan.  

 Allah yang Maha baik, kami mensyukuri segala kebaikan dan 

AnugerahMu yang selalu baru di setiap waktu. Terimakasih telah 

menjaga dan memelihara kami dan keluarga kami, dalam menapaki 

pekan yang lalu.  

 Di hadapanMu kami mengaku ya Tuhan. sebagai manusia, sering kali 

kami bersikap acuh tak acuh terhadap perintahMu. Kami sering 

marah, iri, dengki  bahkan mempertontonkan keegoisan kami,  
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sehingga tidak menjadi teladan yang baik dan benar bagi anak-anak 

kami. Tutur dan perbuatan kami seringkali tidak berpadanan dengan 

perintahMu. 

Ampunilah kami ya Tuhan. Bersihkan dan baharuilah hati kami, 

sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi berkat bagi 

kemuliaan namaMu. Tuntunlah kami dalam terang FirmanMu yang 

senantiasa mengubah kami menjadi lebih baik dari hari ke hari.  

Inilah doa kami ya Allah, terpujilah namaMu di bumi dan di sorga. 

Demi Yesus Kristus jurus’lamat yang mulia. Amin.  
 

 GB 260 : 1 “Kidung Yang Merdu Di Hatiku” 

1.  Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya: 

  Jangan takut, Ku bersamamu dalam kancah dunia. 

  Refrein : Yesus, nama Yesus indah dan merdu, 

      Memberikan kidung yang mengisi hidupku. 
        -Saat Teduh- 

Kesaksian Pujian 
Pdt. Melkisedek Eka Puimera “O Tuhanku Ajarlah Aku” 
 

 

PEMBERITAAN FIRMAN  
 

Doa Mohon bimbingan Roh Kudus  

PF  . . . 
 

Pembacaan Alkitab  

PF Umat Tuhan. marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang 

dibacakan dari Alkitab : Haleluya! 
 

J  GB 393  “Haleluya” 
  

P1 Pembacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 5:12-16 yang 

menyatakan …………………. Demikian  pembacaan  Alkitab.  
 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di antara 

kamu dan ucaplah syukur kepada  Allah. 
 

J     GB 392a     “Kepada-Mu Puji-pujian” 
-Duduk-  

 

K h o t b a h  “KEMERDEKAAN ADALAH ANUGERAH ALLAH” 
 
 …saat teduh… 
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JAWABAN  JEMAAT 
 

 GB 254 : 1 “Apakah ‘Kau Mau Jadi Pemenang” 

1. Apakah kau mau jadi pemenang,  

Menaklukkan dunia dan cobaannya. 

Jangan kau lepaskan Yesus, Tuhanmu. 

Dialah Penolong dan Penjagamu. 

                 Refrein :    Jangan kau lepaskan Yesus, Tuhanmu, 

Walau jalanmu berat, percayalah. 

Suka atau duka, musuh dan teman, 

Jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. 

Pengakuan Iman  

PF Bersama semua orang percaya disegala waktu dan tempat, mari 

berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli. 

Dengan hati dan mulut masing-masing berkata:  ”Aku percaya….”   
-Duduk- 

Doa  Syafaat   

PF  ........ Ya Tuhan, dalam pengasihanMu, kami mohon : 
 

J Dengarlah Doa kami 
 

PF Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat, 

yang telah mengajar kami berdoa : 
 

PF & J Bapa kami yang di sorga . . .(diakhiri dengan Dox GB 389 b)       
 

Pengucapan Syukur 

P2       Umat Tuhan. Mari memberi persembahan syukur dan persembahan 

sukarela kita kepada Tuhan. Lukas 16:10 mengatakan “barang siapa 

setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-

perkara besar . dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara 

kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar.  

  Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

 

   KK 476 : 1&2 “Berlimpah Sukacita Di Hatiku” 

1. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. 

Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku! 

         Refrein :  Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 

  Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 
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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. Amplop 2, diperuntukkan bagi Renovasi Gereja atau transfer langsung ke 

Rekening Panitia Renovasi. Dan Amplop 3 untuk pengadaan alat Multimedia.  

 
 

 

 

 

2. Damai sejaht’ra melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. 

Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku! Reff... 

 

Doa Persembahan                                     

P2   Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini 

kepada Tuhan dalam doa syukur. 
 

 Ya Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada yang dapat menghalangi 

dan membelenggu kuasaMu ketika Engkau mau menyatakannya. 

Dalam iman yang sungguh-sungguh juga, kami memberikan waktu, 

puji-pujian, hidup kami dan sebagian berkat yang telah lebih dahulu 

Engkau percayakan ini. Berkati dan terimalah ya Tuhan sebagai 

persembahan yang mulia dalam menunjang setiap program 

pelayanan di gerejaMu ini. Dalam Kristus Jurus’lamat kami berdoa. 

Amin. 
-Duduk- 

 

 PENGUTUSAN  
 

Warta Jemaat 
 

Amanat  Pengutusan  -Berdiri- 

PF  Umat Tuhan. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam 

kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah 

saudara dengar 
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    GB 114 : 1-2 “Di Setiap Janjiku” 

1. Di setiap janjiku dan setiap doaku,  

Juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. 

Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh,  

Rahmat Tuhan berserta, hanya anug’rahNya. 
 

Refrein :  Tuhan b’ri anug’rahNya, 

  Tuhan b’ri kuasaNya. 

  Kristuslah di dalamku, 

  Aku menang bersamaNya. 
 

2. Tiap jiwa kurengkuh, tiap hati kusentuh; 

Kubagikan damaiNya, kar’na anugrahNya. 

Air mata pun reda oleh sabda kasihNya. 

Tiap duka hilanglah, karna anug’rahNya. Refr. .... 
 

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.  (Bilangan 6:24-26) 

 

Jemaat    GB 399 : “AMIN HALELUYA” 

 

 

 

 

 

SELAMAT HARI MINGGU 
 Tuhan Yesus Memberkati 
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