1

PERSIAPAN
Doa pribadi warga jemaat
Prokantor mengajarkan jemaat menyanyikan lagu-lagu baru
Para pelayan berdoa di konsistori
UCAPAN SELAMAT DATANG
P.2. : Presbiter Bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Hari Minggu ke 6
sesudah Pentakosta.
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehNya. Pemberita Firman pada ibadah ini adalah . . .
---- saat teduh
AJAKAN BERIBADAH
P.2. : Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan
kita.
MENGHADAP TUHAN
JEMAAT MENYANYI : KJ 16 : ‘Ya Khalik Semesta’
Kantoria
Ya Khalik semesta, umatMu tolonglah
memujiMu: Bapa yang mulia,
Kau Raja dunia; kami sujud sembah kepadaMu.
Semua

Firman dan Putera, mohon dengarkanlah
yang berseru.
SabdaMu jadilah, RohMu turunkanlah!
Tuhan, berkatilah jemaatMu!
Prosesi Alkitab

Semua

Datang, ya Roh Kudus,
dan hati umatMu
yakinkanlah!
Dengan kuasaMu pimpin jemaatMu;
b'ri sukacitaMu tinggal serta.

VOTUM
P.F. : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Jemaat menyanyi : A - min. ( KJ 476 a).
NAS PEMBIMBING :
Yesaya 12:2
P.F. : Sungguh, Allah itu keselamatanku; aku percaya dengan tidak gementar, sebab TUHAN ALLAH
itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku."

SALAM
P.F. : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juruselamat
menyertai kamu.
Jemaat : Dan menyertaimu juga
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kita,

JEMAAT MENYANYI : GB 2 Haleluya Puji Tuhan , Puji Namanya
Kantoria

Semua

Alam raya, ciptaan-Nya angkat suaramu dengan bergemar.
Petik kecapi dan tabuh gendang.
Hai semua yang bernafas,pujilah Dia untuk s'lamanya;

(duduk)
PENGAKUAN DOSA

P2 :

Marilah kita merendahkan diri dihadapan Allah dan ditengah kehadiran kita bersama,
dengan mengaku dosa :
Oleh karena namaMu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu.
Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku dan
ampunilah dosaku. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku, janganlah aku
mendapat malu, sebab aku berlindung kepadaMu.
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Umat : Tuhan kasihani kami.
JEMAAT MENYANYI : KJ 25 “Ya Allahku Di CahyaMu”
Kantori
Ya Allahku, di cah’yaMu tersingkap tiap noda.
Kaulihatlah manusia penuh lumuran dosa.
Semua

Di cah’yaMu mesti redup semarak bintang-bintang;
ke manakah manusia? Dosanya tak terbilang.

Semua

KepadaMu tujuanku! Kau tak membuang aku.
PutraMulah selamanya Jalanku ke takhtaMu

BERITA ANUGERAH
P.F. : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah
pengampunan seperti tertulis dalam ROMA 8:1-2 yang menyatakan :
Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.
Roh, yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan
hukum maut.
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa
pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Jmt : Syukur kepada Tuhan, Amin.
JEMAAT MENYANYI: KJ 39:1,3 ”Ku Diberi Belas Kasihan”
Kantoria

'Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku;
tadiku angkuh, kini heran: Tuhan, besarlah rahmatMu!
Kidung imanku bergema: rahmatMu sungguh mulia,
kidung imanku bergema: rahmatMu sungguh mulia!

Semua

Ini tetap pengakuanku, jikalau orang ingin tahu:
hanya berkat pengasihanMu rukunlah aku dan Engkau.
'Ku merendahkan diriku dan kuagungkan rahmatMu,
'ku merendahkan diriku dan kuagungkan rahmatMu!

PERINTAH HIDUP BARU
P.F. : Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti tertulis dalam
Kolose 3:5 -10 yang menyatakan :
Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan,
hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala,
semuanya itu mendatangkan murka Allah (atas orang-orang durhaka). Dahulu kamu juga
melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini,
yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi
kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan
telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh
pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya;
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Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita
di dunia.
JEMAAT MENYANYI : KJ. 48 Kemuliaan Bagi Bapa.
Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
seperti semula, kini dan terus
dan kekal selama-lamanya, Amin
(duduk)
 Kesaksian Pujian
PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
P.F. : . . .
PEMBACAAN ALKITAB
P.F. :Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan, Haleluya !
Jemaat Menyanyi : KJ 473 A
HALELUYA , HALELUYA , HALELUYA
P.3 : Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kitab YESAYA 50 : 4 – 9 yang menyatakan.....
Demikian pembacaan Alkitab
P.F. : Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur
kepada Allah.
Jemaat menyanyi : KJ 474
KepadaMu puji-pujian madah syukur dan segala kemuliaan
Ya Bapa Putra Roh Kudus, sampai kekal abadi.
(duduk)
KHOTBAH : “PENTINGNYA PENGOSONGAN DIRI“
---- saat teduh tanpa diiringi musik
JAWABAN JEMAAT
JEMAAT MENYANYI : GB 231 : 1,3, 4 Dalam Hidup Beriman
Kantoria
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Semua Doa dan nyanyianku; kupanjatkan tak jemu.
Walau banyak seteru,Yesuslah andalanku! Ref:.
Semua Walau dunia ‘kan lenyap, kupercaya pada-Nya;
sampai akhir hidupku, Yesuslah andalanku! Ref:…
PENGAKUAN IMAN
P.F. : Jemaat, silahkan berdiri, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita
mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli. Masing-masing berkata :
“Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Mahakuasa, ……..”
(duduk)
DOA SYAFAAT
( Diakhiri Doa Bapa Kami – Doxologi KJ 475 )
Kesaksian Pujian
PENGUCAPAN SYUKUR
P.4. : Marilah kita menyatakan syukur kepada TUHAN di dalam ibadah ini melalui persembahan guna
mendukung pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 107:21-22 yang
menyatakan
Biarlah mereka bersyukur kepada TUHAN karena kasih setia-Nya, karena perbuatanperbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan
korban syukur, dan menceritakan pekerjaan-pekerjaan-Nya dengan sorak-sorai!
Berdasarkan firman TUHAN itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita
persembahan kita kepadaNya.
Sebelum memberikan persembahan menyanyi KJ 444 ” Mengucap Syukurlah”

6

.... saatnya memberi persembahan dengan diiringi Musik .....
(setelah semua memberikan persembahan kembali menyanyi KJ 444)

DOA SYUKUR
P.4.
Mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa :
Allah Maha pengasih dan penyayang, sekarang kami semakin memahami, bahwa kehadiranMu
telah menyelamatkan hidup ini dari dosa dan kesalahan. Sebab itu kami ingin mengabdikan
segenap hidup untuk melayani pekerjaanMu. Untuk mendukung pelayanan kesaksianMu di
dalam Gereja yang Kau utus. Kami mempersembahkan syukur hati kami dalam bentuk uang.
Kiranya Engkau menguduskan, dan berkenan memberkatinya guna perluasan kerajaanMu di
bumi ini, demi Kristus Yesus. Amin.
(duduk)
PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT: P.4. . .
AMANAT
PF
:.............

Berdiri

JEMAAT MENYANYI GB 121:1,2 “Hai Pergi dan Wartakan”
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Kantoria

Semua

BERKAT
P.F : Arahkanlah hati dan pikiranmu 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 : KJ. 478C AMIN

(Jemaat tetap berdiri sampai Alkitab dan para pelayan tiba di pintu keluar)
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