
Kebaktian Doa  

GII HOK IM TONG GARUT 

            Rabu, 24 Mei 2023 

==================================================================== 

1) SAAT TEDUH & DOA PEMBUKAAN 

2) MAZMUR / NATS ALKITAB / BACAAN KPPK 

3) PUJIAN : KIRIMLAH TERANG-MU 

1. Berkumandang suara dari seberang “Kirimlah terangmu!” 

Banyak jiwa dalam dosa mengerang 

2. Kita mendengar seruan dari jauh “Kirimlah terangmu!” 

Ke hadapan salib s’rahkan dirimu 

3. Berdoalah ‘gar kasih-Nya tersebar “Kirimlah terangmu!” 

B’ritakan kasih-Nya pada mereka 

4. Dengan penuh kasih kta b’ritakan “Kirimlah terangmu!” 

Dan mahkota mulia sedang menanti 

Reff: “Kirimlah terangmu!” 

 Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua, kirim umat semua. 

4) POKOK DOA 

1. Doakan untuk yang melayani,  

a. Pengkhotbah KU 1 & 2  : Pdt. Yohanes Marsono 

b. Pengkhotbah Remaja : Ev. Ferry Rustandi 

c. Sekolah Minggu  : Para Laoshi  

Doakan untuk semua para aktivis yang berbagian dalam pelayanan 

Kebaktian, dan perlengkapan yang akan digunakan 

2. Doakan untuk jemaat, kiranya dapat bertumbuh secara kerohanian 

ditengah tantangan dan pergumulan yang dihadapi.  Doakan juga 

untuk jemaat yang undur iman.  

3. Doakan untuk minggu penginjilan dan gerakan “One for Christ,” 

kiranya jemaat diberikan hati Kristus untuk menjangkau mereka yang 

terhilang.   

4. Doakan untuk para calon baptisan yang akan diteguhkan pada tanggal 

4 Juni 2023.  Doakan untuk iman mereka.   

5. Doakan untuk Poliklinik Bethesda.  Tuhan sertai agar dapat menjadi 

berkat di tengah masyarakat, dan jika Tuhan ijinkan dapat berdiri 

Rumah Sakit Bethesda di Garut ini. 

5) PUJIAN : KUSUKA MENGABARKAN 

1. Kusuka mengabarkan tentang hal di sorga 

Tentang kasih Tuhanku yang mati bagiku 

Kusuka mengabarkan tentang kuasa Injil 

S’lamatkan kaum berdosa, dapat hidup kekal 

2. Kusuka mengabarkan, indahlah Injil-Nya 

Yang melebihi emas, dan s’gala hartaku 

Kusuka mengabarkan tentang berkat Injil 

Yang memberiku hidup, gemarkan hatiku 

3. Kusuka mengabarkan, s’makin ku kabarkan  

Pada umat semua, senang mendengarnya 

Kusuka mengabarkan, tentang Injil Tuhan 

Pada yang belum mendengarnya, tentang kasih Tuhan 

Reff: Kusuka mengabarkan, Injil Tuhan yang mulia 

 Kabarkan kasih Yesus, dan k’slamatan-Nya 

6) RENUNGAN SINGKAT 

7) DOA PENUTUP & PENGUMUMAN 


