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Persiapan
 Sat-Gas menyambut jemaat dengan mengikuti Protokol Kesehatan
 Doa para Presbiter di Konsistori
Ucapan Selamat Datang
P2
Pemberita Firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat
hari Minggu dan selamat beribadah bagi setiap keluarga yang
beribadah di gereja dan di tiap rumah masing-masing, melalui
channel youtube saat ini.
Kita merayakan Hari Minggu kelima, sesudah PASKAH ini ;
mengingat dan mendalami pelayanan Yesus yang telah mati
dan bangkit untuk tetap ada hidup selamanya.
Pelayan Firman saat ini disampaikan oleh : Pdt. Semuel A.Z.Karinda,
Ketua Majelis Jemaat GPIB Jatipon, Bekasi

...

Ungkapan Situasi
P2
.....

Nama Hosea berasal dari Bahasa Ibrani "YASHA", yang
artinya "Diselamatkan", yang kemudian disebut juga
"YESHUA" dan lebih dikenal menjadi nama "YESUS" yang
artinya "KESELAMATAN".
Di hari Minggu ini dan sepanjang pekan ini, kita akan belajar
bersama di tengah keluarga dan persekutuan umat, dengan
gambaran situasi khas HOSEA; yang diminta TUHAN untuk
menjadi ‘alat peraga’ tentang kasih Allah bagi dunia.
Kasih dan kesetiaan Nabi Hosea terhadap istrinya yang tidak
setia melambangkan kasih Allah terhadap umat-Nya!
Dalam syukur memperingati Hari Pendidikan Nasional saat
ini, kita semua diingatkan tentang pembinaan keluarga yang
dikasihi Tuhan. Tanpa kepenuhan kasih Allah, kita tidak
mungkin bisa mengasihi keluarga dan sesama seperti diri
sendiri.
. . . musik instrumental
GB 242
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KESUKAAN DI HADAPAN ALLAH
P2
Jemaat Tuhan,

mari berdiri menyambut Firman Allah dengan nyanyi bersama:
GB 197

BAPA DI SORGA
Bapa di sorga, Sumber anug’rah, biarlah kami tetap bernyanyi,
bersatu padu bagai anak-Mu, Bapa di sorga, Bapa kekal.
Yesus, Mesias, kami mengingat kematian-Mu, kebangkitan-Mu.
Dikau, ya Tuhan, kami agungkan, Yesus, Mesias dan Penebus.

Prosesi ALKITAB dibawa masuk
Ya Roh Ilahi, kuasa sorgawi, ‘Kau kekuatan, ‘Kau pertolongan
bagi yang payah, bagi yang papa, ya Roh Ilahi, ya Roh Kudus.
VOTUM
PF
Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,
yang menjadikan langit dan bumi.
Jem
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NAS PEMBIMBING
PF
“Tuhan adalah penyayang dan pengasih,
panjang sabar dan berlimpah kasih setia.”

Mazmur 124 : 8

MAZMUR 103 : 8

SALAM
PF
Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa,
dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, menyertai kita dalam
kebenaran dan kasih.
Jem

menyertaimu juga

GB 33

TUHAN ALLAH, JANGANLAH
Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku.
O, berapa lamakah lanjut amarah-Mu?
Dosaku, murka-Mu, hapuskanlah itu oleh darah Kristus!
Dalam maut yang kelam siapa yang bersyukur?
Jiwaku luputkanlah dari alam kubur.
Biarlah s’lamanya aku menyanyikan bagi-Mu pujian.

3

Duduk

DOA HARI INI
P-2
di masa raya, Minggu keempat sesudah Paskah ini,
kita
memuliakan Allah yang telah berkarya dan menyatakan kasih-Nya
bagi kita semua Kita berdoa: . . . .
Bapa di sorga, umat-Mu, di tengah keluarga dan gereja ini,
kami menghadap-Mu untuk mengucap syukur atas
semua berkat jasmani dan rohani, yang kami alami
dalam kasih Kristus.
Kami bersyukur memiliki keluarga besar atau kecil …
bahkan dalam kesendirian, Engkau selalu bersama kami
dan menjaga kami disaat susah maupun senang.
Melalui pertolongan Roh Kudus kami selalu diingatkan, diajar
dan dituntun untuk melakukan yang hal yang benar, benar dan
berguna;
dengan demikian keluarga kami terpelihara rukun dan
sejahtera.
Buatlah kami:
orang tua, orang muda bahkan anak-anak, memuji Tuhan dan
rahmat-Mu selalu dibicarakan dan disaksikan, sehingga semua
memuliakan Engkau.
Hari ini, melalui nyanyian, pujian dan pemberitaan Firman,
kami sedia belajar lagi tentang kasih setia Tuhan bagi ciptaan.
Ajari kami Bapa untuk bisa menjadi umat yang takut akan Tuhan
yang selalu memuji dan memuliakan nama-Mu
Teguhkanlah iman kami untuk mengaku bahwa dalam kondisi
apa pun Engkau ada dan memakai kami untuk menjadi alat
memberitakan keagungan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus, Amin.

GB 33

TUHAN ALLAH, JANGANLAH
Bapa, kasihanilah, rahmat-Mu tunjukkan:
diriku pulihkanlah dalam kesembuhan.
Datanglah segera dan urapi aku dengan kurnia-Mu.
Allah Bapa, t’rimalah puji dan syukurku.
Tuhan Yesus, Engkaulah Penebus hidupku.
Roh Kudus, kuasa-Mu sumber penghiburan.
T’rima kasih, Tuhan!
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PELAYANAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
PF
...

semua berdiri dan menyanyi
GB 387

Jem

Puji Tuhan, Haleluya! Puji Tuhan, Haleluya!
Puji Tuhan, Haleluya! Sembahlah Dia, s’lamanya.
Amin, amin, amin!

PEMBACAAN ALKITAB
P3
Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Perjanjian Lama,

PF

Jem

kitab HOSEA 1: 1 – 9, yang menyatakan: . . . .
Demikian pembacaan Alkitab
Hendaklah Firman-Nya diam dengan segala kekayaannya
di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.
GB 392a
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.

duduk

KHOTBAH

“ MANUSIA YANG RENTAN”
...

hening

...

GB 225

DARI SEMULA T’LAH KAU TETAPKAN
Dari semula t'lah 'Kau tetapkan
hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, Tuhan.
Rencana indah t'lah 'Kau tetapkan
bagi masa depanku yang penuh harapan.
S'mua baik, s'mua baik
apa yang t'lah 'Kau perbuat di dalam hidupku.
S'mua baik, sungguh teramat baik; Kau jadikan hidupku berarti.
PENGAKUAN IMAN

berdiri ... duduk
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DOA SYAFAAT
PF
...

DOX GB 389b

PENGUCAPAN SYUKUR
P4
Jemaat Tuhan,

kini marilah bersukacita dengan pemberian kita masing-masing.

Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam
rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di
rumah-Ku dan ujilah Aku, firman TUHAN semesta alam, apakah
Aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan
mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan“

Sebelum memberi, mari bernyanyi!

MALEAKHI 3:10.11

KJ 378

YANG DIPERBUAT ALLAHKU
Yang diperbuat Allahku, kebaikan semuanya.
Rancangan-Nya tetap teguh; 'ku berserah padanya.
Tuhankulah selamanya yang ingin kuandalkan:
Pada-Nya aku aman.

umat kesempatan memberi persembahan
Syukur Khusus dan Persembahan Sukarela
Yang diperbuat Allahku, tak usah kuragukan
dan jalan lurus kutempuh berkat pimpinan Tuhan.
Anug'rah dan kasih-Nya pedoman di bahaya:
Hidupku di tangan-Nya.
DOA SYUKUR
P4
Umat Tuhan, silakan berdiri, mari berdoa …
Ya Tuhan kami bersyukur atas rahmat dan betkat-Mu dalam
kehidupan kami.
Di hadapan-Mu, kami persembahkan hasil kerja
sebagai tanda syukur dan penyerahan hidup kepada-Mu.
Terima dan kuduskanlah, ya Tuhan, agar digunakan dalam
pekerjaan pelayanan dan kesaksian kami untuk memuliakan-Mu
demi nama Yesus.
Amin.

... duduk

PENGUTUSAN
6

Warta Jemaat
P5
……..
Amanat Pengutusan
PF
Silahkan berdiri ……
KJ 378

YANG DIPERBUAT ALLAHKU
Yang diperbuat Allahku tak sungkan kuterima;
tetap di marabaya pun Terang hidupku Dia.
Di waktu-Nya ternyatalah betapa mengagumkan
tujuan kasih Tuhan.
Yang diperbuat Allahku peganganku abadi;
bencana, maut, kemelut tak risau kuhadapi:
terasalah rangkulan-Nya tempat hatiku aman,
kuasa-Nya kuandalkan.
BERKAT
PF
...
Jemaat
Amin, amin, amin.

KJ 478b

umat tetaplah berdiri dengan tenang
hingga Alkitab dibawa keluar …
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