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 II sesudah Pentakosta.
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan
kita diberkati oleh-Nya.
Pemberita Firman pada ibadah ini adalah . . .
---- saat teduh
AJAKAN BERIBADAH
P.2. : Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengahtengah persekutuan kita.
MENGHADAP TUHAN
JEMAAT MENYANYI : KJ. 10 ‘PUJILAH TUHAN, SANG RAJA’
Kantoria Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Mahamulia !
Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia !
Datang berkaum, b’rilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian !
Semua Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan
jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan.
Ingat teguh: Ia berkuasa penuh ! KasihNya t’rus kau temukan.
PF dan Para Pelayan memasuki ruang ibadah
setelah PF berada dimimbar, umat menyanyikan bait 5
Semua Pujilah Tuhan ! Hai jiwaku, mari bernyanyi !
Semua makhluk bernafas, iringilah kami !
Puji terus Nama Yang Mahakudus ! Padukan suaramu: Amin.
VOTUM
P.F. : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit
bumi.

dan

Jemaat menyanyi : A - min. ( KJ 476 a).
NAS PEMBIMBING : Matius 5 : 31 - 32
P.F. : Telah difirmankan juga: Siapa yang menceraikan isterinya harus memberi
surat cerai kepadanya. Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang
menceraikan isterinya kecuali karena zinah, ia menjadikan isterinya berzinah;
dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah.
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SALAM
P.F. : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus,
Juruselamat kita, menyertai kamu.
Jemaat : Dan menyertaimu juga
JEMAAT MENYANYI : KJ. 15 ‘BERHIMPUN SEMUA’
1. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia, Pemurah benar.
Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar.
3. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu.
Di dunia tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh.
(duduk)
PENGAKUAN DOSA
P.2 :Jemaat Tuhan, saat ini dengan perasaan sesal dan malu, marilah kita
merendahkan diri dihadapanNya untuk mengakui segala kelemahan dan
kesalahan kita. Dengan segala kejujuran, ketulusan dan kesungguhan, kita
memohon pengasihan dan pengampunanNya. Marilah kita mengaku dosa kita :
……. hening sejenak …….
Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, Engkau memanggil kami untuk masuk ke
dalam persekutuan yang telah menerima kasih karuniaMu berupa anugerah
keselamatan. Namun sering kali kami tidak mensyukuri dan mengerjakan
keselamatan yang telah Engkau percayakan kepada kami. Kami menutup mata
hati kami atas pekerjaan RohMu di dalam diri kami untuk berbuat melalui
berbagai tindak kesaksian hidup kami. Atas kesombongan dan keangkuhan
kami yang senantiasa mengandalkan diri sendiri, kami mohon …..
Jmt. KASIHANI
DAN
AMPUNI
ATAS
SEGALA
KEGAGALAN
KAMI
MEMBERLAKUKAN KEHENDAKMU SECARA NYATA DI TENGAH-TENGAH
KEHIDUPAN BERKELUARGA, BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA.
P.2. Ya Tuhan Allah Maha Pengampun, Gereja maupun Jemaat yang Engkau
hadirkan di tengah lingkungan kami saat ini seringkali tidak cepat tanggap
menghadapi penderitaan dan pergumulan sesama. Kami juga seringkali
menciptakan konflik, perseteruan dari pada berusaha memelihara kerukunan,
perdamaian dan ketentraman hidup bersama. Atas ketidakpekaan dan
ketidakpedulian kami untuk menjadi saksi yang benar, kami mohon …..
Jmt. KASIHANI DAN AMPUNI KAMI ATAS KEALPAAN DAN KEKHILAFAN DALAM
MELAKSANAKAN AMANAT PENGUTUSANMU. PULIHKAN KAMI AGAR
KEMBALI LAYAK DIHADAPANMU DAN KAMI TETAP BERKENAN
DIHADAPAN-MU
P.2. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, tiliklah kami dan berkenanlah atas
permohonan pengampunan kami ini, demi Kristus Yesus, Juruselamat dan
Penebus dosa dunia.
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JEMAAT MENYANYI : GB. 29 ’AMPUNI KAMI’

BERITA ANUGERAH
P.F. : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan
berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kitab Roma 11 : 26 - 27
yang menyatakan :
”Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis:
"Dari Sion akan datang Penebus, Ia akan menyingkirkan segala kefasikan
dari pada Yakub. Dan inilah perjanjian-Ku dengan mereka, apabila Aku
menghapuskan dosa mereka."
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: GB. 41 ‘Maukah Dosamu Dihapus Bersih’
Kantoria

Maukah dosamu dihapus bersih? Besar kuasaNya, darah Tuhan.
Kau ‘kan menang dari kuasa gelap, Ajaib kuasa darah Tuhan.
Ref. Ada kuasa dalam darahNya, Anak-domba Allah.
Ada kuasa dalam darahNya, darah Anak domba Allah.

Semua

Maukah engkau jadi suci bersih? Besar kuasa-Nya, darah Tuhan.
Akar dosamu dicabut, lenyap; ajaib kuasa darah Tuhan. Ref.

PERINTAH HIDUP BARU
P.F. : Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti tertulis
dalam Kitab EFESUS 5 : 1 - 11 yang menyatakan :
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Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih dan
hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi
kamu dan telah menyerahkan diri-Nya untuk kita sebagai persembahan dan
korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran
atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana
sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor,
yang kosong atau yang sembrono -- karena hal-hal ini tidak pantas -- tetapi
sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik: tidak ada orang
sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang
mendapat bagian di dalam Kerajaan Kristus dan Allah.Janganlah kamu
disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang
demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu
janganlah kamu berkawan dengan mereka.Memang dahulu kamu adalah
kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu
hiduplah sebagai anak-anak terang,karena terang hanya berbuahkan
kebaikan dan keadilan dan kebenaran,dan ujilah apa yang berkenan kepada
Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan
kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah
perbuatan-perbuatan itu.
P.F. : Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup
dan kesaksian kita di dunia.
JEMAAT MENYANYI : KJ. 48 ‘KEMULIAAN’
Kemuliaan bagi Bapa, Put’ra 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 dari Alkitab: Haleluya !
Jemaat Menyanyi :  GB. 393 Haleluya
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan Terpujilah,
Haleluya, Haleluya, Nama Tuhan Terpujilah.
P.3 :Bacaan Alkitab Hari Ini diambil dari Surat Paulus Pertama kepada jemaat di
Korintus pasal 7:1-11 yang menyatakan.....
Demikian pembacaan Alkitab
P.F. : Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu
dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat menyanyi : GB. 392a ‘KepadaMu Puji-Pujian’
KepadaMu puji-pujian madah syukur dan kemuliaan
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Bapa, Put’ra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.
(duduk)
KHOTBAH
P.F. : . . .
---- saat teduh tanpa diiringi musik
JAWABAN JEMAAT
JEMAAT MENYANYI : GB. 109 ‘KRISTULAH DASAR HIDUP’

2. Kasihilah istrimu, hai suami dengan seluruh jiwa ragamu;
Seperti Kristus terhadap umat-Nya:
rela berkorban kar’na kasih-Nya. Ref.
PENGAKUAN IMAN
P.F. : Jemaat, silahkan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala
waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli.
Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata :
PF & Jmt : Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Mahakuasa, ……..
(duduk)
DOA SYAFAAT

( Diakhiri Doa Bapa Kami – Doxologi GB. 389A )
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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 2 Korintus 9 : 7:
“Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan
dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang
memberi dengan sukacita”.
Berdasarkan firman TUHAN itu, marilah kita sampaikan dengan penuh
hormat dan sukacita persembahan kita kepadaNya.
Sebelum memberikan persembahan menyanyi GB. 86
’AKU BERSYUKUR’ (Bait 1,2)
Kantoria

Semua

Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku;
Sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Ref.

.......... saatnya memberi persembahan dengan diiringi Musik .........
(setelah semua memberikan perembahan menyanyi bait 3,4)
Kantoria

Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku;
Harta dan benda dicukupkan bagiku. Ref.

Semua

Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku;
susah dan senang ’ku bersandar pada-Nya.

Ref.
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DOA SYUKUR
P.4.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan
dalam doa syukur :
Ya Tuhan, kasihMu setinggi langit dan setiaMu sampai keawan-awan.
Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasihMu dan melimpah dengan
berkatMu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia
kami untuk selalu hidup di dalam kasihMu. Dalam nama Yesus, terimalah
syukur kami. Amin.
(duduk)
PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT: P.4. . .
A M A N A T:

PF .......

Berdiri

JEMAAT MENYANYI: KJ. 318 ‘BERBAHAGIA TIAP RUMAH TANGGA’
Semua Berbahagia tiap rumah tangga
dimana Kaulah Tamu yang tetap;
Dan merasakan tiap sukacita
tanpa Tuhannya tiadalah lengkap;
Dimana hati girang menyambutMu
dan memandangMu dengan berseri;
Tiap anggota menanti sabdaMu
dan taat akan Firman yang Kaub’ri.
Lk-Lk

Berbahagia rumah yang sepakat
hidup sehati dalam kasihMu,
Prmp
serta tekun mencari hingga dapat
damai kekal di dalam sinarMu;
Semua Dimana suka-duka ‘kan dibagi;
ikatan kasih semakin teguh;
Di luar Tuhan tidak ada lagi
yang dapat memberi berkat penuh.
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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