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Saat Teduh

AJAKAN BERIBADAH

P.L : Jemaat, silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan dan
menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setiaNya besar atas kita.

Nyanyian ♫ K.J 10

PUJILAH TUHAN, SANG RAJA

1.

Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Maha mulia!
Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia!
Datang berkaum, b’ri lah musik mu bergaung,
angkatlah puji-pujian!

2.

Pujilah Tuhan, segala kuasa pada-Nya!
Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya!
Tiada ter’pri yang kepadamu di b’ri;
tidakkah itu kaurasa?

Doa Pembukaan
P.L :

.........

Mazmur Pujian : Mazmur 34 : 1 – 11 (Berbalasan)
P.L :

...............

Nyanyian ♫ K.J 10
3.

...umat duduk

PUJILAH TUHAN, SANG RAJA

Pujilah Tuhan yang bijak menggubah tubuhmu;
dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun;
hatimu tahu: berulang kali engkau
oleh sayap-Nya terlindung.

PELAYANAN FIRMAN
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
P.F :

…..

Pembacaan Alkitab
P.F :

Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan yang
dibacakan dari Alkitab : FILIPI 2 : 25 – 30, yang mengatakan:
…………………
Demikianlah Pembacaan Alkitab.
Berbahagialah semua orang yang mendengar Firman Tuhan dan
melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, HOSIANA.

Jmt:

Menyanyi: HOSIANA, HOSIANA, HOSIANA !

…duduk

KHOTBAH (SBU, Renungan Malam)

JAWABAN UMAT
Nyanyian : ♫ K.J 341

KUASAMU dan NAMAMULAH

1.

Kuasa-Mu dan nama-Mulah hendak kami sebar
dan kar’na itu, ya Tuhan, kami takkan gentar.
Bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam,
supaya tumbuh dan segar,
di panas surya mekar berbuahlah. Tuaian pun besar.

2.

Teladan sudah Kauberi demi derita-Mu
dan melalui salib-Mu Kaut’rima kuasaMu!
Bagian kami tak lebih, seperti segenggam benih,
melintas kubur yang gelap, agar kelak ‘kan menetap
bersama-Mu di Firdaus gemerlap.

DOA SYAFAAT: ....................(diakhir dengan Doa Bapa Kami)
PF:

...

Kesaksian Pujian
PENGUCAPAN SYUKUR

P.L : Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan
memberi persembahan kepada-Nya. Ingatlah Firman Tuhan dalam
Mazmur 145 : 8 – 9, yang menyatakan: ..............................
Tuhan memberkati saudara dan persembahan sauadara.

hal 2

NYANYIAN PERSEMBAHAN NKB 133
SYUKUR PADAMU YA TUHAN
1.

Syukur pada-Mu, ya Allah, atas s’gala rahmat-Mu;
Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh.
Syukur atas pekerjaan, walau tubuh pun lemban;
Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman.

2.

Syukur atas bunga mawar, harum, indah tak terp’ri.
Syukur atas awan hitam dan mentari berseri.
Syukur atas suka-duka yang Kaub’ri tiap saat;
Dan Firman-Mulah pelita agar kami tak sesat.

DOA PERSEMBAHAN (berdiri)
P.L :

Jemaat, mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan
dalam doa syukur, kita berdoa :

P + J : “Ya Allah Mahamurah, yang telah menganugerahkan segala
perkara di dalam Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia
kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama
manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain
dan terimalah serta kuduskan, ya Tuhan, sehingga berguna
untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama
Tuhan Yesus, Sumber Hidup dan berkat, kami berdoa. Amin.

PENGUTUSAN
AMANAT PENGUTUSAN
PF.: : .........

J

♫ K.J 329

:

TINGGAL SERTAKU

1.

Tinggal sertaku; hari t’lah senja.
G’lap makin turun, Tuhan tinggallah!
Lain pertolongan tiada kutemu:
Maha Penolong, tinggal sertaku!

4.

Aku tak takut kar’na Kau dekat;
Susah tak pahit, duka tak berat.
Kubur dan maut, di mana jayamu?
Tuhan yang bangkit, tinggal sertaku!

hal 3

BERKAT
PF. :

Angkatlah hati dan arahkanlah 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”.

J:

Menyanyi AMIN, AMIN, AMIN.
-

Saat Teduh
Salam persekutuan

hal 4

