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1. SALAM DAN PANGGILAN IBADAH 

L : Salam sejahtera dan  Selamat hari Minggu bagi kita semua! Kami  

mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi 

saudara/i yang baru pertama kali mengikuti ibadah Minggu di 

Gereja ini. Horas... 

J : Selamat Hari Minggu, Horas... Horas... Horas... 

L : Saudaraku, sebelum kita mulai ibadah ini, marilah kita 

persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk hadirat Tuhan. 

Arahkanlah hati dan pikiran saudara hanya tertuju kepada Tuhan 

Yesus. Marilah masuk dalam hadiratNya, karena hanya di dalam 

hadirat Allah kita akan merasa aman dan tenang! Marilah kta 

ber-saat teduh...  

 SATU HAL YANG KURINDU (Hanya song leader) 

Satu hal yang kurindu 
Berdiam di dalam rumah-Mu 
Satu hal yang ku pinta 
Menikmati bait-Mu Tuhan 

  
 Satu hal yang kurindu 

Berdiam di dalam rumah-Mu 
Satu hal yang ku pinta 
Menikmati bait-Mu Tuhan 

  
 Lebih baik satu hari di pelataran-Mu 

Daripada s'ribu hari di tempat lain 
Memuji-Mu 
Menyembah-Mu 
Kau Allah yang hidup 
Dan menikmati s'mua kemurahan-Mu 

 

L   :  Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk 

selama- lamanya kasih setia-Nya. Nyanyikanlah mazmur bagi 
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TUHAN, hai orang- orang yang dikasihi-Nya, dan 

persembahkanlah syukur kepada nama-Nya  yang kudus! 

Dengan sukacita mari kita memuji Tuhan..  

 MENYANYIKAN NR. “ALLAH SUMBER KUATKU” 

Hanya Kau milikku di surga 
Tiada yang kuingini di bumi 
Hanya Kau 
'Tak kuandalkan kekuatanku 
Namun, yang pasti Kau tetap s'lamanya 
 

Reff: Allah, sumber kuatku 
 Allah, sumber kuatku 
 Allah, sumber kuatku 
 Dan bagianku s'lamanya 
 Selamanya 
 
 Hanya Kau milikku di surga 
 Tiada yang kuingini di bumi 
 Hanya Kau 
 'Tak kuandalkan kekuatanku 
 Namun, yang pasti Kau tetap s'lamanya           (kembali ke reff 
2x dan berdiri) 
      

2. VOTUM – INTROITUS – DOA 

L. : Di dalam Nama Allah Bapa dan Nama AnakNya Tuhan Yesus 

Kristus dan Nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi.  

J : Amin.  

L : Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaKu, 

maka Aku akan mendengarkan kamu;  

J : Apabila kau mencari Aku, kamu akan menemukan Aku;  

L : Apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati, Aku akan 

memberi kamu menemukan Aku. Haleluya. 
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J. : (menyanyikan “Haleluya”) Haleluya – Haleluya - Haleluya 

L : Marilah kita berdoa! Ya Tuhan Allah Bapa kami Yang Maha 

Kuasa. Kami telah berkumpul di baitMu yang suci ini untuk 

memuji dan memuliakan kebesaran namaMu. Kasihanilah kami, 

karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun jika Tuhan tidak 

bersama kami. Pimpinlah kami dengan RohMu, supaya kami 

mencari pertolongan kepadaMu pada waktu kesesakan. 

Kuatkanlah kami supaya tetap percaya akan firman dan janjiMu, 

agar kami memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus 

Tuhan kami. Amin.         

---  duduk--- 

 

3. BERNYANYI BE./BN. NO. 453 :  1 – 2 ”SADA GOAR NA UMULI 

/ NAMA YESUS YANG TERINDAH” 

1. Sada goar na umuli sian nasa goar i 

Goar ni Tuhanta Jesus, i do na umuli i 

GoarMi, Tuhanki, holan i do endengki 

GoarMi, Jesuski do pamalum rohangki 

 

2. Jiwaku disembuhkan-Nya, bahagia hatiku 

Nama itulah senjata, menghadapi seteru 

Indahlah nama-Nya, Jurus’lamat dunia 

Indahlah nama-Nya, ‘ku nyanyikan s’lamanya 

 

4. HUKUM TUHAN 

L : Saudara-saudara yang kekasih! Dengarkanlah Hukum Tuhan bagi 

kita di Minggu ini, yaitu Titah IX dan maksudnya : Jangan engkau 

berdusta. Apakah maksudnya bagi kita?  

J : Kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu janganlah kita 

mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta 

merendahkan martabat sesama manusia.  
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L : Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik 

saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas 

diketahui kesalahannya. Marilah kita memohon kekuatan dari 

Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumNya. 

J : Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan 

hukum-Mu. Amin. 

5. BERNYANYI KJ. NO. 29 : 1-2 “DI MUKA TUHAN YESUS”  

1.  Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku 

Kubawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus 

                      ..... berdiri .... 

2.  Di muka Tuhan Yesus tersungkur kar’na dosaku 

Kubuka kerinduanku di muka Tuhan Yesus 

                     

6. DOA PENGAKUAN DOSA DAN BERITA ANUGERAH  

L  : Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus ! Di dalam 

kerendahan hati marilah kita mengaku dosa dan memohon 

pengampunan akan dosa-dosa yang kita lakukan. Ya Tuhan 

Allah, Bapa kami yang Mahakuasa. Engkau mengasihi kami 

orang yang hina dan tercela ini. Kami datang kehadapanMu 

mengaku segala dosa dan kesalahan kami.  

J : Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami.  

L : Di dalam kehidupan ini, kami selalu mengingkari perintah-

perintahMu, dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Bila 

kami melihat apa yang kami perbuat, tidak satupun yang dapat 

menggembirakan hati Tuhan. Bila kami merenungkan, semakin 

hari kehidupan kami bukan semakin baik tetapi semakin sulit 

sehingga kami sangat mudah mengikuti roh-roh zaman ini. Ya 

Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami.  

J : Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. 
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L : Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga. Kami lebih suka mendengar 

suara dunia ini daripada suaraMu. Setiap hari Engkau menyapa 

dengan firmanMu, tetapi kami sering menutup telinga kami. 

Kami tidak menyediakan waktu untuk membaca firmanMu, 

sebab kami tidak mau melihat firmanMu. Kami sering berpikir, 

dengan mengikuti kemajuan zaman ini dan roh yang ada di 

dalamnya dapat membawa kami kepada  kepastian, namun 

ternyata membawa kami semakin jauh dari Tuhan. Terhadap 

Engkau, terhadap Engkau sajalah kami berdosa. Ya Tuhan akan 

dosa dan kesalahan kami, kami memohon : 

J : Ya Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami.  

 --Intrument Kj No. 29:1 -- 

L : Saudara-saudara, dengarlah berita anugerah dari Tuhan tentang 

pengampunan dosa.  Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, 

akan menjadi putih seperti salju; sekalipun berwarna merah 

seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.” 

L+J : Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Maha Tinggi. Amin.      

.... duduk .... 

 

7. BERNYANYI NR. “DIA HANYA SEJAUH DOA” 

        *    Bila kau rasa gelisah di hatimu 
Bila kelam kabut tak menentu hidupmu 
Ingat, masih ada Seorang penolong bagimu 
Yesus tak pernah jauh darimu 
 

 **   Bila cobaan menggodai hatimu 
Bila sengsara menimpa keadaanmu 
Ingat, Yesus takkan pernah jauh darimu 
Dia selalu pedulikan kamu 
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***  Berseru memanggil nama-Nya 
Berdoa, Dia 'kan segera menghampiri dirimu 
Percaya, Dia tak jauh darimu 
Dia hanya sejauh doa     
 (kembali ke **) 

  

8. PEMBACAAN EPISTEL : 1 SAMUEL 1:9-18 

L : Firman Tuhan yang ditetapkan sebagai Epistel  pada hari ini 

tertulis di 1 Samuel 1:9-18. Pada suatu kali, setelah mereka habis 

makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang imam Eli 

duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci TUHAN, 

J : dan dengan hati pedih ia berdoa kepada TUHAN sambil 

menangis tersedu-sedu. 

L : Kemudian bernazarlah ia, katanya: "TUHAN semesta alam, jika 

sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini 

dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, 

tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, 

maka aku akan memberikan dia kepada TUHAN untuk seumur 

hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." 

J : Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan TUHAN, 

maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu; 

L : dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya 

saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli 

menyangka perempuan itu mabuk. 

J : Lalu kata Eli kepadanya: "Berapa lama lagi engkau berlaku 

sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu dari pada mabukmu." 

L : Tetapi Hana menjawab: "Bukan, tuanku, aku seorang 

perempuan yang sangat bersusah hati; anggur ataupun minuman 

yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan 

isi hatiku di hadapan TUHAN. 
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J : Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila; 

sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara 

demikian lama." 

L : Jawab Eli: "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan 

memberikan kepadamu apa yang engkau minta dari pada-Nya." 

J : Sesudah itu berkatalah perempuan itu: "Biarlah hambamu ini 

mendapat belas kasihan dari padamu." Lalu keluarlah perempuan 

itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. 

L : Demikianlah firman Tuhan! Berbahagialah orang yang 

mendengar firman Tuhan serta memeliharanya.  

J : Amin. 

 

9. BERNYANYI  NR. “TUHAN PASTI SANGGUP” 

Kuatkanlah hatimu 
Lewati setiap persoalan 
Tuhan Yesus selalu menopangmu 
Jangan berhenti harap padaNya 

 
Tuhan pasti sanggup 
Tangan-Nya takkan terlambat 'tuk mengangkatmu 
Tuhan masih sanggup 
Percayalah, Dia tak tinggalkanmu  (kembali ke awal 
dan berdiri) 

 

 

10. PENGAKUAN IMAN RASULI 

P : Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita 

sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita bersama-sama 

mengucapkannya.   

J : Aku percaya…………………….dst.    --- 

duduk--- 
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11. WARTA JEMAAT  

12. BERNYANYI BE./BN. NO. 585 : 1 – 2 “SOMBA MA JAHOWA 

DEBATANTA / MARI BERIBADAH” 

1. Somba ma Jahowa Debatanta Amen Haleluya 

Sigomgom langit tano on ro diisina Amen Haleluya 

Beta hita lao, marsinggang tu joloNa amen Haleluya  

Na songkal jala na badia do Jahowa Amen Haleluya 

Endehon Amen haleluya endehon amen haleluya  

Endehon Amen haleluya endehon amen haleluya 

Endehon Amen haleluya endehon amen haleluya  

Endehon Amen haleluya endehon amen haleluya 

 

2. Wnt : Mari puji Tuhan Allah kita, Amin Haleluya 

Sungguh besar kasih setia-Nya pada kita, Amin Haleluya 

 Pria : Mari hidup dengan rukun dalam Tuhan, Amin Haleluya 

Di dalam rumah tangga Tuhan Allah kita, Amin Haleluya 

Semua : 

Nyanyikan Amin Haleluya, nyanyikan Amin Haleluya 

Nyanyikan Amin Haleluya, nyanyikan Amin Haleluya 

Nyanyikan Amin Haleluya, nyanyikan Amin Haleluya 

Nyanyikan Amin Haleluya, nyanyikan Amin Haleluya 

13. KHOTBAH: 1 YOHANES 5:1-5 

 

14. RESPON FIRMAN : 

Jemaat yang dikasihi, Firman telah dikumandangkan, gema 

kebenaran firman Tuhan telah kita terima dan telah kita 

dengarkan, MENGINGATKANKITA UNTUK SEMAKIN 

MENGASIHI Allah dan teguh dalam iman melalui doa kita apda-

Nya.. saat ini marilah merespon firman Tuhan yang telah kita 

terima, kita bernyanyi..  
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15. BERNYANYI NR ”DOA MENGUBAH SEGALA SESUATU” 

 

Saat keadaan sek'lilingku 
Ada di luar kemampuanku 
Kuberdiam diri mencari-Mu 
Doa mengubah segala sesuatu 
Saat kenyataan di depanku 
Mengecewakan perasaanku 
Ku menutup mata memandang-Mu 
S'bab doa mengubah segala sesuatu 
 
Doa orang benar bila didoakan 
Dengan yakin besar kuasanya 
Dan tiap doa yang lahir dari iman 
Berkuasa menyelamatkan 
 
S'perti mata air di tangan-Mu 
Mengalir ke manapun Kau mau 
Tiada yang mustahil di mata-Mu 
Doa mengubah segala sesuatu 
S’bab doa mengubah segala sesuatu 

 

16. BERNYANYI PKJ NO. 264 ”APALAH ARTI IBADAHMU” 

(Persembahan Ia,Ib+II) 

 

1.  Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan (kepada Tuhan) 
Bila tiada rela sujud dan sungkur 
Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan (kepada Tuhan) 
Bila tiada hati tulus dan syukur 
 
Ibadah sejati jadikanlah persembahan (persembahan) 
Ibadah sejati kasihilah sesamamu 
Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan (bagi Tuhan) 
Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan 
    



11 

 
   ----Instrument---- 
 
2. Marilah ikut melayani orang berkeluh (orang berkeluh) 
Agar iman tetap kuat serta teguh 
Itulah tugas pelayanan juga panggilan (juga panggilan) 
Persembahan yang berkenan bagi Tuhan 
 

Ibadah sejati jadikanlah persembahan (persembahan) 
Ibadah sejati kasihilah sesamamu 
Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan (bagi Tuhan) 
Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan 

 

   ----Instrument---- 

 

3. Berbahagia orang yang hidup beribadah 
Yang melayani orang susah dan lemah 
Dan penuh kasih menolong orang yang terbeban 
Itulah tanggung jawab orang beriman 
 
Ibadah sejati jadikanlah persembahan (persembahan) 
Ibadah sejati kasihilah sesamamu 
Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan (bagi Tuhan) 
Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan 

 

 

17. DOA PERSEMBAHAN – DOA BAPA KAMI – BERKAT – AMIN 

(3X) 

 

 


