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PERSIAPAN 
 Doa pribadi jemaat 
 Pengenalan lagu-lagu yang akan dinyanyikan dalam Ibadah 
 Doa konsistori para pelayan yang bertugas 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2 Selamat pagi/sore/malam 

Dengan penuh sukacita dan dalam persekutuan Kasih Allah mari kita 
beribadah di Hari Minggu IV Sesudah Epifania. Kiranya ibadah yang kita 
lakukan saat ini berkenan dihadapan Tuhan.  
Pemberitaan Firman pada ibadah ini disampaikan oleh …… 

MENGHADAP TUHAN 

   AJAKAN BERIBADAH 
   P2 Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah 

persekutuan kita. 
NYANYIAN JEMAAT: GB12 : 1, 2, ”MASUKLAH SEMUA MENGHADAP TUHAN” 

Bait 1 = Kantoria/PL, bait 2 = semua 
 

 

 

 

Alkitab, sebagai simbol kehadiran Allah, dibawa masuk ke dalam ruang ibadah 

 
2.  Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. 
     Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. 
     T’rimalah anug’rah, rahmat dan kasih dari Yesus, Tuhanmu. 
     Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. 

 
V O T U M  
PF  Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit  dan 

bumi. (Mzm. 124:8) 
J 1    .    |    1    .    || 
A      -       min.     
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NAS PEMBIMBING             Galatia 3 : 26 -27 

PF “Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus 

Kristus. Karena kamu semua,  yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan 
Kristus”. 

 
SALAM 
PF  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari  

                        Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 
J DAN MENYERTAIMU JUGA 

NYANYIAN JEMAAT: GB 17 : 1, 2, 3,  “ABADI TAK NAMPAK” 

Do = G ¾ MM + 100 

    Bait 1: kantoria/PL, bait 2,3: semua 
 

1.  Abadi, tak nampak, Yang Maha Esa, 
yang tak terhampiri terang takhta-Nya, 
yang dalam Putra-Nya telah di kenal, 
bagi-Nyalah hormat dan kuasa kekal 
 

2.   Ibarat cahaya berkarya tenang, 
wibawa rajawi kekal Kaupegang. 
Teguh bagai gunung keadilan-Mu, 
dan awan-Mu sarat dengan kasih-Mu. 
 

3.   Engkaulah yang hidup kekal s'lamanya; 
segala yang hidup, Engkau dasarnya. 
Terbataslah hidup bagaikan kembang; 
Engkau, Surya Hidup yang tak terbenam 

 
Duduk 

PENGAKUAN DOSA 
P2  Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku       

          akan dosa-dosa  kita : 
    Ya Bapa Mahakudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadaMu,  
    Seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik   
    dalam pikiran, perkataan dan perbuatan; kami gagal untuk berbuat yang baik. 

  
——-umat mengaku secara pribadi—— 

  
    Segala kekurangan kami sebagai orang percaya; kelemahan iman, kepudaran      
    pengharapan, ketiadaan kasih; pelanggaran dan kelalaian. Kami mengaku     
    kepadaMu 

  

J   Nyanyian Jemaat  GB 33 : 1 “TUHAN ALLAH JANGANLAH ” 
Do = D 4/4 MM + 88 

Bait 1 = Kantoria/PL, bait 2 dan 3 = semua 

Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. 
O, berapa lamakah lanjut amarah-Mu? 
Dosaku, murka-Mu, hapuskanlah itu 
oleh darah Kristus! 
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P2       Segala kekurangan sebagai umatMu yang telah kau kuduskan di dunia ini;      

      salah paham dan perselisihan; pementingan diri, iri hati dan saling membenci.      
      Kami mengaku kepadaMu, 
 

J  Nyanyian  Jemaat  GB 33 : 2 “TUHAN ALLAH JANGANLAH ” 

   Dalam maut yang kelam, siapa yang bersyukur? 

   Jiwaku luputkanlah dari alam kubur. 
   Biarlah s’lamanya aku menyanyikan bagi-Mu pujian. 

 
P2        Segala kekurangan kami sebagai Gereja yang telah Kau utus kedalam dunia; 

ketidakberanian untuk berkata benar; ketertutupan dan ketidak-jelasan dalam 
kesaksian. Kami mengaku kepadaMu, 

 
J           Nyanyian Jemaat  GB 33 : 3 “TUHAN ALLAH JANGANLAH ” 

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

 
P2 Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa; sucikan dan 

baharuilah pikiran, hati dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juruselamat 
dunia. 

 

BERITA ANUGERAH 
PF  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, 
  disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
  1 Petrus 2 : 9 - 10 yang menyatakan……. 
  Berdasarkan Firman Tuhan itu, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami 
  memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama 
  Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 
 
J  SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.  

NYANYIAN JEMAAT: GB 6 : 1, 2, 3, 4  “BERNYANYILAH ORANG PERCAYA” 
Do = G 4/4 MM + 92 

Bait 1 = Semua, Bait 2= Perempuan, Bait 3 = Laki-laki, Bait 4 =Semua 
    

1.  Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus, 
        t'rang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus! 
 

2.  Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih. 
       Tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. 
 

3.  Siarkanlah t'rang pengampunan yang terbit atas bumi gelap; 
       sejahtera dan pembaruan akhirnya terjamin tetap. 
 

4. Berbakti dengan bersedia kita ikut cahaya terang, 
                       penuh bersyukur pada Dia yang oleh salib-Nya menang! 
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PERINTAH HIDUP BARU 

PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti 

Tertulis dalam 1 Korintus 13 : 1 - 7 yang menyatakan:………. 

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 

hidup dan kesaksian kita di dunia. 

NYANYIAN JEMAAT: GB 381 : 1, 4  “KEMULIAAN BAGI ALLAH” 
   

 1. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi 
dan damai sejahtera di bumi 
di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. 

 

4.  Hanya Kau yang Mahasuci, hanya Kau yang Mahatinggi 
ya Yesus Mesias, Tuhan kami, 
beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapa-Mu!  

 

                                                                    duduk 

  ⌘ Kesaksian Pujian 

PEMBERITAAN FIRMAN 

   DOA EPIKLESE  
   PEMBACAAN ALKITAB 

PF       Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan. Haleluya! 
 J            KJ 472 ”HALELUYA, HALELUYA” 

     Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya; 
    Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya! 

P3          Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Markus 1 : 9  -  11  yang menyatakan . .  
PF          Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya diam diantara  

     kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
J              GB 392 B ”KEPADAMU PUJI-PUJIAN” 

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan: 
Ya Bapa, Put'ra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. 

 Duduk 

KHOTBAH    

Saat Teduh 
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JAWABAN JEMAAT 

 
NYANYIAN JEMAAT: KJ 309 : 1, 2, 4  “BIAR KUTUMBUH DI BATANGMU” 

La = G, 3 ketuk 
 

1.  Biar "ku tumbuh di batangMu, ya Pokok Anggur yang benar, 
    supaya Kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. 
    Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. 
 
2.  Tak mungkin aku "kan mandiri, aku lemah di luarMu. 
     Hanya di dalamMu sendiri limpahlah hidup bagiku. 
     OlehMu buahku lebat; yang tak berbuah dikerat.  

 

4. Diriku milikMu abadi, Engkau tumbuhkan imanku. 
                  Yang dalam aku Kaumulai. Kausempurnakan bagiMu. 

                      OlehMu kuncup merekah, hingga berbuah mulia. 
 

PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  
duduk 

DOA SYAFAAT   (diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan, KJ 475) 

⌘ Kesaksian Pujian 

UNGKAPAN SYUKUR   

P4 Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada 
Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas 
Alkitab dalam 2 Korintus 9 : 7 “Hendaklah masing-masing memberikan      
menurut kerelaan hatinya, jangan dengan  sedih hati atau karena     
paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan    
sukacita.” 

       Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 
 

NYANYIAN JEMAAT:  GB 244 : “BAPA ENGKAU SUNGGUH BAIK” 
Do = Es 4/4 MM + 84 

 (Dinyanyikan kembali sesudah kantong persembahan dikumpulkan) 
 

Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. 
Bapa, "ku bert"rimakasih, berkat-Mu hari ini 

               yang "Kau sediakan bagiku.  
               Kunaikan syukurku buat hari yang Kaub"ri. 

Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. 
S’lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu; 
besar setia-Mu di s’panjang hidupku. 
 

----- persembahan dikumpulkan ----- 
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DOA SYUKUR 
P4    Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada TUHAN dalam doa    

      syukur :  
      Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. 

      Apa yang kami berikan ini adalah dari tanganMu jua, dan karena itu kemi         
       persembahkan seluruhnya untuk kemuliaanMu: 

J       Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan     

      kekayaan; hikmat dan kekuatan; hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Amin  

  
duduk 

PENGUTUSAN 

WARTA JEMAAT 

      AMANAT PENGUTUSAN 

      PF     Bertekunlah dalam iman: pergilah dan layanilah Allahmu dengan percaya         
      pada kasih dan anugerah-Nya, sambil mengingat pesan Firman Tuhan     
      yang terdapat pada 1 Petrus 5 : 10 “Dan Allah, sumber segala kasih 

karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-
Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan 
mengokohkan kamu,  sesudah kamu menderita seketika lamanya.” 

 
NYANYIAN JEMAAT: KJ  432 : 1, 2  “JIKA PADAKU DITANYAKAN” 
 

 

1.  Jika padaku ditanyakan apa akan kub'ritakan pada dunia 
yang penuh penderitaan, 
'kan kusampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, 
pembebasan bagi orang yang ditawan; 
yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan; 
sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. 
K'rajaan Allah penuh kurnia itu berita bagi isi dunia. 
 

2.  Jika padaku ditanyakan apa akan kusampaikan 
pada dunia yang penuh dengan cobaan, 
aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya 
menyampaikan kasih Allah yang sejati. 
T'lah tersedia bagi kita pengampunan dan anug'rah, 
kes'lamatan dalam Kristus, PuteraNya. 
K'rajaan Allah penuh kurnia itu berita bagi isi dunia. 
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BERKAT 

   PF   Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan 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.”  

 NYANYIAN JEMAAT: KJ 478b  AMIN, AMIN, AMIN 

 

 

 

 

 

..... jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri sampai selesai prosesi keluar ..... 


