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PF : Pdt. Jeffrey Willem Christian Sompotan 
 

Persiapan :  
a.  Doa Para Pelayan    
 

Ajakan Beribadah 

PL Jemaat, mari berdiri, untuk menghadap Tuhan dan 

menyembahNya serta memuliakan namaNya karena kasih 

setiaNya besar atas kita 
 

 

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

NKB 5 : 1,2 “Seluruh Dunia, Hai, Nyanyikanlah” 
 

1.  Seluruh dunia, hai nyayikanlah: ‘Kau Allahku! 

Setinggi langitlah pujian bergema; 

pun bumi tak lelah menaikkan sembah. 

Seluruh dunia, hai nyayikanlah: ‘Kau Allahku! 
 

2. Seluruh dunia, hai nyayikanlah: ‘Kau Rajaku! 

Gereja bermazmur penuh dengan syukur, 

khususnya hatimu memuji tak jemu. 

Seluruh dunia, hai nyayikanlah: ‘Kau Rajaku! 
 

 
 

DOA PEMBUKAAN 

PL  Umat Tuhan, mari berdoa. 

Terpujilah Engkau ya Allah, Allah yang selalu hadir, berkarya 

dalam setiap hidup kami umat manusia. Pada malam ini, dengan 

penuh ungkapan syukur kami datang menghadap hadiratMu 

sambil mengingat akan segala kebaikanMu yang Engkau 

anugerahkan dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak 

memuji dan memuliakan Engkau lewat ibadah keluarga 

gabungan. Dalam persekutuan ini kami mohon biarlah Engkau 

hadir menyertai sebagaimana Engkau menyertai hari-hari hidup 

kami, agar benar-benar persekutuan ibadah keluarga gabungan ini 

boleh terlaksana dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami 

Alaskan doa kami. Amin. 
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LITANI MAZMUR 33 : 1-9 (Responsoria/Berbalasan) 
      Duduk  

  KJ 240b : 1  “Datanglah, Ya Sumber Rahmat” 

 Datanglah, ya Sumber rahmat, selaraskan hatiku 

 Menyanyikan kasih s’lamat yang tak kunjung berhenti. 

 Ajar aku madah indah, gita balai sorgaMu. 

 Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanMu. 

 

 

II. PELAYANAN FIRMAN 

D O A ........... 
 

PEMBACAAN ALKITAB 

PF  Mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari ; 

Roma 15:10-11 yang mengatakan..... Demikianlah Firman Tuhan. 

Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan 

melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! 
 

Umat  GB 394   Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu  
Duduk 

Khotbah :    “MEMBANGUN SUKACITA” 

 
 

J A W A B A N  U M A T 

 

KJ 443 : “Kau Sukacita” 
 

1. Kau sukacita dalam derita, Yesus Kristus mulia. 

 Sudah Kau bawa kurnia sorga, Jurus’lamat dunia. 

 Kau melepaskan kami yang malang;  

padaMu saja kami percaya, tidak ‘kan jatuh. 

Haleluya! Dalam kasihMu kami berlindung. 

Tiada kuasa yang memisahkan dari padaMu. Haleluya! 
 

 2. Bila Kau hadir, kami tak kuatir 

  Kuasa Iblis, kuasa maut, 

  Kau mengalahkan tiap ancaman; 

  Kau enyahkan kemelut, 

  NamaMu, Tuhan, kami agungkan. 
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Di hadapanMu kami umatMu 

  Bersukaria. Haleluya! 

  Kar’na percaya kami pun jaya; 

  Puji-pujian kami nyanyikan: 

  Tuhan setia! Haleluya! 

 

DOA SYAFAAT  

PF  : (Doa Syafaat diakhiri dgn Doa Bapa Kami & Doxologi GB 389a) 
 
 

AJAKAN PERSEMBAHAN 

PL  Umat Tuhan, mari mempersiapkan persembahan terbaik yang bisa 

kita berikan kepada Tuhan, sambil mengingat nas alkitab dari 2 

Korintus 9:7 yang mengatakan, “Hendaklah masing-masing 

memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati 

atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi 

dengan sukacita”.--- Persembahan dapat dimasukkan ke dalam Amplop 

yang sudah disediakan oleh keluarga dan dibawa ke Gereja, atau 
menggunakan persembahan digital atau dengan cara transfer ke rekening 
Gereja. ---  

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

NKB 132 : 1,4 “Bersukacitalah, Yang Khalis Hatinya” 
 

1.   Bersikacitalah, yang khalis hatinya; 

 Dan salib Kristus, Rajamu, terus anjungkanlah! 

       Refrain :  Bersukalah, nyanyikan syukurmu! 
 

….. saatnya memberi persembahan ..... 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

4.  Tetap bertahanlah, mantapkan langkahmu 

 Bak lascar berperang terus, setia dan teguh. Refr. ... 
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DOA PERSEMBAHAN 

PL Umat Tuhan. mari mendoakan persembahan syukur kita kepada 

Tuhan. 

Ya Allah, dengan penuh sukacita kami datang menyerahkan 

persembahan terbaik yang bisa kami berikan kepadaMu. Kami 

tahu bahwa apa yang kami miliki ini asalnya dari Dikau jua, 

karena itu ya Tuhan, terima dan kuduskanlah persembahan syukur 

ini. Jadikanlah persembahan syukur ini sebagai berkat bagi 

sesama dan pembangunan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan 

Yesus, kami alaskan doa kami. Amin. 

 

P E N G U T U S A N 
 

AMANAT PENGUTUSAN              Berdiri 

PF  Umat Tuhan. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam 

kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah 

saudara dengarkan 
 

 GB 125 : 1,3“Tuhan Memb’ri KuasaNya BagiMu” 
 

1. Tuhan memb’ri kuasa-Nya bagimu 

untuk menghalau kuasa maut seram. 

Kini pergilah; Tuhan mengutusmu; 

di dalam nama-Nya pasti kau menang. 
 

3. Mari kuatkan orang tak berdaya; 

suka-citakan orang yang sedih. 

B’rilah mereka janji, anug’rah-Nya; 

niscaya hidupmu kian berseri. 

 
BERKAT       

PF : “Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan 

memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.   
 

Umat  :   (GB 402a)  “Amin” 

     

 

-Salam Sehat- 

-Salam Persekutuan- 

 Tuhan Yesus Memberkati 


