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PERSIAPAN 

∗ Doa Konsistori 

 
UCAPAN SELAMAT DATANG 

P2 Presbiter Bertugas Mengucapkan Selamat datang dalam Ibadah hari 
MINGGU VI SESUDAH PASKAH.  

 Hari ini merupakan Minggu kedua dari rangkaian khotbah Tematis : 

“KELUARGA YANG DIBERKATI”.  
 Adapun yang menjadi sub tema kedua hari ini adalah “Keluarga: 

Keluarga (yang) Berencana”.  
 Pemberitaan Firman dalam ibadah ini disampaikan oleh:  

 Pdt.Leonar Hutapea. 
 

UNGKAPAN SITUASI 

P2 Harapan merupakan bagian dari rencana. 
 Rencana adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam mencapai suatu 

harapan. Harapan pada suatu tujuan. Namun sebuah tujuan tanpa 
rencana hanyalah sebuah keinginan." (Antoine de Saint). 

 

 Hidup adalah perjalanan. Perjalanan kepada tujuan akhir yang memberi 
kebahagiaan. Hidup sering dipandang sebagai proses menjalani waktu. 

Waktu berjalan dan berlalu, hidup tanpa arah. Sesungguhnya dibalik 
berjalannya waktu dalam hidup, ada kehendak Allah yang harus 

dinyatakan. Bagaimana diri menjadi “pemain utama” dalam melakoni 
hidup menuju tujuan dan harapan. Ada keputusan yang harus diambil, 

ada tanggungjawab yang harus dikerjakan, ada tindakan kasih yang 

harus diwujudkan, ada “invisible hand” yang menopang. Semua menjadi 
bagian rencana hidup pribadi yang terintegrasi menjadi bagian dari 

keluarga dan persekutuan. 
 

 

AJAKAN BERIBADAH 

P2 Umat Tuhan, mari kita berdiri, mari menyambut Firman Tuhan yang 
hadir di tengah persekutuan ini. 

 

♫  GB. 16 - KAU YANG LAYAK 

1. ‘Kau yang layak, ‘Kau yang layak, ‘Kau yang layak, Tuhan 
 Layak ‘Kau t’rima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. 
 Segala sesuatu telah ‘Kau ciptakan seturut dengan maksudMu; 
 Semuanya ada kar’na karyaMu ‘Kau yang layak, Tuhan. 
 

[Prosesi Alkitab] 

 

MENGHADAP TUHAN 
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2.  ‘Kau yang layak, ‘Kau yang layak, Anakdomba Allah; 
 Layak ‘Kau t’rima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. 
 Engkau jadi kurban demi dunia ini dan kami telah ‘Kau tebus 
 dan kami menjadi imam dan raja di kerajaan-Mu.  

 

VOTUM  

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,  
 yang menjadikan langit dan bumi. (Mazmur 124 : 8) 

 
Umt  1 . l 1 . ll 

  A....min 
 

NATS PEMBIMBING: Amsal 19 : 21 

PF  Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan TUHANlah yang 
terlaksana.  

 
SALAM 
PF  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, 

Juruselamat kita, menyertai kamu. 
 

Umt Dan menyertaimu juga. 
 

♫  GB. 369 - TUHAN, ENGKAULAH HADIR 

1. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku; 
 Sama dengan udara, kuhirup, kasihMu 
 Dalam denyut jantungku kuasaMu bekerja; 
 Tubuh dan panca ind’ra, Kau menggerakkannya. 
 
 Ref. Dikau yang kukasihi dalam sesamaku; 
  Dikau yang aku puji dalam ciptaanMu! 
 
2. Juga di pekerjaan, Kau, Tuhan, beserta, 
 juga Engkau dengarkan lagu keluh-kesah: 
 lagu mesin dan martil bising dan menderu, 
 lagu peras keringat naik kepada-Mu. Ref. 

 [duduk] 
PENGAKUAN DOSA  

P2 Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah 

mengaku atas segala dosa kita, kita berdoa:  
 

[dari ungkapan mazmur 141 : 1 – 4 & 8 - 9] 
[Dibaca oleh seorang PKLU] 
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PKLU “Ya TUHAN, aku berseru kepada-Mu, datanglah segera kepadaku, 

berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepada-Mu! 
 Biarlah doaku adalah bagi-Mu seperti persembahan ukupan, dan 

tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu 
petang. 

 Awasilah mulutku, ya TUHAN, berjagalah pada pintu bibirku! 

 Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan 
perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang 

yang melakukan kejahatan; dan jangan aku mengecap sedap-
sedapan mereka. 

 Tetapi kepada-Mulah, ya ALLAH, Tuhanku, mataku tertuju; pada-
Mulah aku berlindung, jangan campakkan aku! 

 Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang 

terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan 
kejahatan.” 

 
P2 Ampunilah kami ya Tuhan atas segala kelemahan dan dosa kami. Amin. 
 

♫  GB. 33 - TUHAN ALLAH, JANGANLAH 

3.  Bapa, kasihanilah, rahmat-Mu tunjukkan: 
 diriku pulihkanlah dalam kesembuhan. 
 Datanglah segera dan urapi aku dengan kurnia-Mu! 

 

BERITA ANUGERAH 
PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 

disampaikan berita anugerah pengampunan seperti ditulis dalam  

2 Petrus 3 : 9, yang menyatakan:  
“Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, sekalipun ada orang yang 

menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, 
karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan 

supaya semua orang berbalik dan bertobat”.  
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami 

memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama 

Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 
 

Umt Syukur kepada Tuhan. Amin. 
 

♫  KJ. 39 - KU DIBERI BELAS KASIHAN 

1. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku; 
 Tadi kuangkuh, kini heran: Tuhan, besarlah rahmatMu! 
 Kidung imanku bergema: rahmatMu sungguh mulia, 
 Kidung imanku bergema: rahmatMu sungguh mulia! 

5. ...... 
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5.  Ya Tuhan, jangan ambil rahmat yang Kau beri kepadaku, 
 Karna dengannya aku s’lamat sampai ke dalam rumahMu: 
 disana kumuliakanlah rahmatMu s’lama-lamanya, 
 disana kumuliakanlah rahmatMu s’lama-lamanya!  
 

PERINTAH HIDUP BARU 

PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti yang 
ditulis dalam Amsal 3 : 5 - 7, yang menyatakan . . .  

 Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 
hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 

♫  GB. 381 - KEMULIAAN BAGI ALLAH 

1.  Kemuliaan bagi Allah ditempat yang mahatinggi 
 Dan damai sejahtera di bumi  
 diantara manusia yang berkenan kepadaNya. 

[duduk] 

KESAKSIAN PUJIAN 
PS. PKP FILADELFIA - "Damai BersamaMU" 

 
[Saat teduh] 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA EPIKLESE 
PF . . . . . 

 

PEMBACAAN ALKITAB 
PF  Marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah 

Kristus, HALELUYA! 
 

♫  KJ. 473 – HALELUYA 

 Haleluya, Haleluya, Haleluya. 
 

P1 Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Yosua 24 : 14 – 15 

yang menyatakan …… Demikianlah Firman Tuhan. 
 

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

 

♫  GB. 392b - KEPADAMU PUJI-PUJIAN 

KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan. 
Ya Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. 

[duduk] 
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K O T B A H: “‘Keluarga : Keluarga (yang) Berencana” 

PF . . .  
[Saat teduh] 

 
JAWABAN JEMAAT 

 

♫  GB. 255 – RANCANGAN TUHAN 

 
 
2. Jawaban Tuhan bagi doaku, selalu indah pada waktunya. 
 Biarpun lama penantianku, rancangan Tuhanku baik semuanya. 
 

PENGAKUAN IMAN RASULI  

PF Umat, 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& Umt Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Mahakuasa, ..... 

[duduk] 
 

DOA SYAFAAT 
PF . . . . . . . . Ya Tuhan, dalam Pengasihan-Mu, kami mohon: 

Umt DENGARKANLAH DOA KAMI.  
PF Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat, 

yang telah mengajar kami berdoa: 

PF& Umt Bapa kami yang di sorga,  dikuduskanlah nama-Mu, ………. 

 [Doxologi] ♫ GB. 389b - KAR’NA ENGKAULAH 
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KESAKSIAN PUJIAN  

PS. PKP FILADELFIA 
 

PENGUCAPAN SYUKUR  
P3 Marilah kita mengucap syukur kepada TUHAN dengan memberi 

persembahan kepadaNya.  

Dengarlah Nats Alkitab dari Kitab Roma 8 : 28, yang menyatakan: “Kita 
tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 

mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi 
mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah”. 

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

♫  GB. 88 – BERSYUKURLAH KEPADA TUHAN 

 
 

 [Persembahan] 

 
2 ...... 
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2.  Ia b’rikan Putra TunggalNya, untuk membebaskan dunia, 
 jadi korban sungguh agung, mulia,  
 sehingga dunia bebas dan sejahtera. 
 Patutlah kita puji nama Tuhan dan persembahkan diri padaNya. Ref. 
 

DOA SYUKUR  

P3 Mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa:  
Kami menyerahkan diri dan kehidupan kami ke dalam Kasih-Mu 

sebagaimana ungkapan syukur persembahan ini. Kami menyadari siapa 
kami karena persembahan yang kami berikan ini tidak sebanding dengan 

berkat-berkat-Mu yang kami terima dalam hidup kami. 
 

Umt Terimalah persembahan hati kami ini ya Tuhan dan layakkanlah untuk 
menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. 

 

Semua  Amin. 
[duduk] 

 

PENGUTUSAN 

 
WARTA JEMAAT 

P3 . . . . . 
 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF Umat Tuhan, mari berdiri,  
Kembalilah dalam kehidupan nyata bersama keluarga dan dalam 

persekutuanmu, dalam setiap keputusan dan rencana hidupmu. 
Andalkan Tuhan dalam setiap gerak laku dan layanmu untuk menyatakan 

Kasih dan Kehendak Tuhan dalam perjalanan hidupmu agar menjadi 

berkat bagi sesama dan memuliakan Tuhan karena Dia-lah yang 
menyertai dan menjaga dalam setiap rencana hidupmu. 

  

♫  GB. 225 – DARI SEMULA T’LAH ‘KAU TETAPKAN 

 [dinyanyikan 2x:  Pertama oleh keluarga/rekaman, 

Kedua oleh umat/Pemandu Lagu] 
 

Dari semula t’lah ‘Kau tetapkan hidupku dalam tanganMu, 
dalam rencanaMu, Tuhan. 
Rencana indah t’lah ‘Kau siapkan bagi masa depanku  
yang penuh harapan. 
 

 Ref. S’mua baik, s’mua baik s’gala yang t’lah kau perbuat 
  di dalam hidupku. 
  S’mua baik, sungguh teramat baik’; 
  Kau jadikan hidupku berarti. 
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BERKAT 

PF  Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan,  
serta terimalah berkat-Nya (Bilangan 6 : 24 - 26): 

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. 

 

♫ GB. 402a - AMIN 

 
 

[Saat Teduh] 
... 

Salam Sehat Selalu 
TUHAN YESUS MEMBERKATI 

... 
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##################################################################### 

Pemberitahuan perubahan fungsi QRIS Code LinkAJA : 
 

1. Persembahan Khusus “Dampak Covid-19” 

 Sesuai pemberitahuan Majelis Sinode GPIB tentang Tugas Satgas Covid-19, dan ajakan kepada 

Jemaat GPIB untuk turut menopang karya layan bersama, untuk membantu orang yang 

terpapar atau masyarakat yang terdampak akibat resesi ekonomi. Bersama ini Majelis Jemaat 

GPIB Jemaat ‘Filadelfia’ mengajak warga umat untuk memberikan persembahan KHUSUS : 

“DAMPAK COVID-19”.  
 

 Bagi umat yang ingin memberikan donasi melalui dompet digital LINKAJA dengan QRIS CODE 

“PEMBANGUNAN”, atau melalui: 
 

  Rekening Bank  BRI No. 0521-01-000395-30-4 

  Rekening Bank  Mandiri No. 128-00-9100011-4 

 Rekening Bank  BCA No. 6801-997-888 
 

 Mohon memberitahukan kantor gereja tentang jenis persembahan yang ditransfer melalui 

Bank. 
 

 Penyaluran Persembahan Khusus “DAMPAK COVID-19” ini dikoordinasikan oleh Bidang Pelkes 

GPIB Jemaat ‘Filadelfia’. 
  

2.  Adapun QRIS Code LINKAJA “Aksi 2000 – Filadelfia” akan diperuntukkan sebagai Persembahan 

“Kolekte”. 
 

3. Bagi umat yang belum dapat memberikan persembahan melalui aplikasi Linkaja ataupun 

melalui transfer bank, silahkan menggunakan amplop & menyerahkannya ke:  

-  Pengurus/Koordinator sektor yang akan membantu penyerahannya ke Gereja,  

-  Kantor Gereja, 

-  atau diserahkan saat Ibadah di Gereja mulai dilaksanakan. 

##################################################################### 


