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PERSIAPAN
 Presbiter bertugas menyambut Jemaat yang datang beribadah dan
memper-silakan jemaat sebelum memasuki ruang ibadah untuk
mengikuti ProKes.
 Doa pribadi
 Pengenalan dan latihan lagu dipandu oleh pemandu lagu
 Doa Konsistori
UCAPAN SELAMAT DATANG
P2
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Presbiter bertugas
GPIB Jemaat KHARISMA, mengucapkan selamat datang dan
selamat beribadah di HARI MINGGU kelima sesudah PASKAH.
Kiranya ketaatan, kesetiaan dan ketulusan beribadah kita
merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui kehidupan yang
membawa berkat bagi kita, sesama dan seluruh ciptaan.
Pemberitaan Firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh
(06.00) Pendeta Marthinus Tetelepta, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kharisma
(09.00) Pendeta Marthinus Tetelepta, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kharisma

...
Melalui ibadah ini, kita diajak untuk menghayati tema
“KESETIAAN, KETAATAN DAN KETULUSAN DALAM
PELAYANAN”.
P2

Jemaat, marilah berdiri, untuk menyambut Firman Tuhan yang
hadir di tengah-tengah persekutuan kita, dan dengan sikap
penuh hormat kita memuliakan nama-Nya..

MENGHADAP TUHAN
JEMAAT MENYANYIKAN
♫ KJ 17
TUHAN ALLAH HADIR
Tuhan Allah hadir pada saat ini,
Hai sembah sujud di sini;
Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa,
tunduklah menghadap Dia.
Marilah, umat-Nya, hatimu serahkan
dalam kerendahan.

--- prosesi membawa Alkitab,
simbol kehadiran Tuhan, dipercayakan kepada PF ---

Jadikanlah aku hamba bersahaja
dalam damai dan sejaht’ra.
Sucikanlah aku agar Kau kupadang
dalam roh dan kebenaran.
Arahku pada-Mu; wajah-Mu kucari
kini dan abadi.
VOTUM
PF
Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,
yang menjadikan langit dan bumi.
Jem
1 . | 1 . ||
A
min.
NAS PEMBIMBING
EFESUS 6 : 5-7
PF
Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut
dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat
kepada Kristus, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk
menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hambaKristus
yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan
yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orangorang yang melayani Tuhan dan bukan manusia.
SALAM
PF
Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu.
Jem

dan menyertaimu juga.
 KJ 354

DENGAN LEMBUT TUHANKU

Dengan lembut Tuhanku di dalam kasih-Nya
mencari akan daku yang hilang, bercela.
Bahana syukur terdengar, seisi surga mengg’legar
Refrain:
Kasih-Nya mencari, darah melunasi;
Ku di raih kembali pada-Nya,
‘ku selamat oleh rahmat-Nya.
duduk
DOA HARI INI
P2

Jemaat Tuhan, mari kita berdoa:
Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terpuji dan
termulialah nama-Mu. Di hadirat-Mu, kami semua datang sujud
menyembah dan bersyukur. Engkau sungguh baik dan teramat
sangat baik bagi kami. Engkau menjaga, melindungi, menolong
dan memulihkan kami dari sakit penyakit dan dampaknya

secara sosial dan ekonomi. Kami ada sebagaimana ada
sekarang ini adalah karena kasih karunia-Mu.
Ya Allah Tri Tunggal, kami mengaku bersalah dan berdosa.
Terkadang kesusahan dan kesulitan hidup membuat kami tidak
taat dan setia pada-Mu. Kami tidak sungguh berbalik, mencari
dan berseru kepada-Mu. Akibatnya kami mengalami berbagai
kesulitan dan kesesakan dalam hidup serta karya dan layan
kami. Kasihani dan ampuni kami, ya Allah. Baharui hati dan
pikiran kami oleh Roh Kudus. Teguhkan dan kuatkan kami.
Jangan biarkan semangat kami pudar. Ajarlah kami untuk terus
setia, taat dan tulus melayani. Inilah doa kami kepada-Mu,
dengarlah, ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa,
Amin.
Nyanyian Bersama
 KJ 57

YESUS LIHAT UMAT-MU
do = g

4 dan 2 ketuk

Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman,
dan arahkan pada-Mu hati dan seluruh indra,
hingga kami yang di dunia kau dekatkan pada surga.
Tanpa cahya Roh Kudus kami dalam kegelapan;
biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan,
hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami.

PEMBERITAAN

FIRMAN

DOA EPIKLESE
PF
...
PEMBACAAN ALKITAB
PF
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan:

Haleluya!

KJ 472

Jem

Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya!
Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya!

P3

Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Perjanjian Lama,
1 TAWARIKH 6 : 31-38 yang menyatakan: …………
Demikian pembacaan Alkitab

PF

Hendaklah Firman-Nya diam dengan segala kekayaannya
di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.

Jem

KJ 474
Kepada puji-pujian madah syukur dan segala kemuliaan
Ya Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal abadi.

duduk
K HOTBAH

“KESETIAAN, KETAATAN DAN KETULUSAN
DALAM PELAYANAN”
… saat teduh

JAWABAN
GB 270

JEMAAT

TAAT, SETIA, BERTEKAD YANG BULAT
do=e 6/8

Taat, setia, bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu
Di bawah panji yang mulia berdaulat,
kami ‘kan angkat perang bagi-Mu.
Refrain:
Angkat semboyan, jangan diamkan!
Tiup serunai dan maju terus!
Angkat semboyan, jangan diamkan;
Kristuslah Raja serta Penebus!
Taat, setia, teguh bersekutu dengan Engkau,
ya Pemimpin besar. Kar'na penuh kasih sayang pada-Mu,
kami sedikit pun tidak gentar.
Taat, setia, ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus.
Tundukkanlah kehendak hati kami,
buat di sana takhta-Mu kudus.
PENGAKUAN IMAN
PF
Jemaat silakan berdiri, Bersama kita ikrarkan Pengakuan
Percaya kita menurut rumausan Pengakuan Iman Rasuli.
Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata ……..

-- duduk
DOA SYAFAAT
PF
...

DOX GB 389b

PENGUCAPAN SYUKUR
P4
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, komitmen hidup dalam

Tuhan adalah bukan hanya untuk menerima, tetapi terlebih
untuk memberi, sebab Tuhan telah lebih dulu memberi
kepada kita. Firman-Nya dari Ulangan 15 : 10
“Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan
janganlah hatimu berdukacita, apabila engkau memberi
kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan, Allahmu, akan
memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam
segala usahamu.”

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
GB 250

BERBAHAGIALAH

la=b ¾
Refrain:

Berbahagialah, berbahagialah
Berbahagialah kamu yang beriman.

Orang miskin di hadapan Allah,
‘kan empunya Kerajaan Allah.
Bagi orang yang berdukacita,
mereka yang akan dihibur.

umat berkesempatan memberi
Persembahan Syukur dan Persembahan sukarela
Refrain:

Berbahagialah, berbahagialah
Berbahagialah kamu yang beriman.

Bagi orang yang bermurah hati,
kemurahan akan didapatnya.
Bagi orang yang suci hatinya,
mereka yang melihat Allah.
DOA SYUKUR
P4
Umat Tuhan, silahkan berdiri … mari berdoa …
Tuhan Yesus, Sumber berkat, dimuliakanlah nama-Mu. Kami
bersyukur karena Engkau selalu menyertai untuk menolong
dan memulihkan serta memberkati hidup serta karya dan
layan kami. Sekarang kami memberi dengan tulus ikhlas
persembahan ini sebagai tanda penyerahan diri dan hidup
seutuhnya. Terima dan kuduskan, ya Tuhan, agar berguna
untuk menampakkan Kemuliaan-Mu melalui persekutuan,
pelayanan dan kesaksian Gereja-Mu kepada sesama. Dalam
nama Tuhan Yesus, Amin.

duduk
WARTA JEMAAT
P5
...

PENGUTUSAN
AMANAT PENGUTUSAN
PF
...

semua berdiri
 GB 116

YESUS INGINKAN DIRIMU BERSINAR T’RANG

Yesus inginkan dirimu bersinar t’rang
agar seluruh dunia memuji-Nya.
Bawa cahaya-Nya di tiap langkahmu,
agar terang-Nya makin jauh tersebar.
Refrein:
Di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu,
ingatlah Kristus minta darimu;
pancarkan sinar kasih-Nya
kepada dunia yang gelap,
supaya dunia mengagungkan nama-Nya.
Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya,
bagi semua orang yang berkesah.
Jadikan firman-Nya pelita bagimu,
agar hidupmu jadi saksi teguh.
BERKAT
PF
...
Amin, amin, amin

GB 402a

jemaat HENING dan TETAP berdiri,
lalu para pelayan menyampai salam

