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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 VI 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: KJ 21 : 1, 2 “HARI MINGGU HARI YANG MULIA” 

Do=C 4 Ketuk 

1. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. 
Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. 
 
Refrein: 
Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 
Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 

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

 

2 .   Hari Minggu hari istirahat bagi badan yang letih. 
              Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih.  Reff : 
 

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.     

 
NAS PEMBIMBING                      Ibrani 11 : 6 
PF “Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab 

barangsiapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan 
bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia”. 
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SALAM 
PF  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari  

                         Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 
J DAN MENYERTAIMU JUGA 

 

       NYANYIAN JEMAAT: KJ 64 : 1, 2 “BILA KULIHAT BINTANG GEMERLAPAN” 
Do=C 4 Ketuk 

1) Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh kudengar, 
    Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanMu yang besar. 
      Reff: 
      Maka jiwakupun memujiMu: "Sungguh besar Kau, Allahku!" 
      Maka jiwakupun memujiMu: "Sungguh besar Kau, Allahku!" 
2) Ya Tuhanku, "pabila kurenungkan pemberianMu dalam Penebus, 
     "ku tertegun: bagiku dicurahkan oleh PutraMu darahNya kudus.   Reff: 

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  KJ 44 : 1 “TUHAN KASIHANILAH” 

La=fis 6 Ketuk (2x3) 

   Reff : Tuhan, kasihanilah! Kristus, kasihanilah! Tuhan, kasihanilah! 

 
Reff : Tuhan, kasihanilah! Kristus, kasihanilah! Tuhan, kasihanilah! 
 

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, 
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J  Nyanyian  Jemaat  KJ 44 : 2 “TUHAN KASIHANILAH” 
 Reff : Tuhan, kasihanilah! Kristus, kasihanilah! Tuhan, kasihanilah! 

   Banyak yang hidup tanpa harapan, 
  lapar dan miskin; siapa menolongnya? 
  Banyak yang mati; siapa mengingatnya? 

 Reff : Tuhan, kasihanilah! Kristus, kasihanilah! Tuhan, kasihanilah! 
 

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  KJ 44 : 3 “TUHAN KASIHANILAH” 

 Reff : Tuhan, kasihanilah! Kristus, kasihanilah! Tuhan, kasihanilah! 
      Banyak yang hidup kaya dan mewah, 

   tapi terasing dari sesamanya; 
   banyak yang mati tanpa sejahtera. 

 Reff : Tuhan, kasihanilah! Kristus, kasihanilah! Tuhan, kasihanilah! 
 
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: KJ 35 : 1, 3, 4  “TERCURAH DARAH TUHANKU” 

      
3.     Ya Anakdomba, darahMu tak hilang kuasanya, 
        sehingga s"lamat umatMu dan suci s"lamanya, 
        dan suci s"lamanya, dan suci s"lamanya, 
        sehingga s"lamat umatMu dan suci s"lamanya. 
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4.    Sejak kupandang salibMu dengan iman teguh, 
       kasihMulah kupuji t"rus seumur hidupku, 
       seumur hidupku, seumur hidupku, 
       kasihMulah kupuji t"rus seumur hidupku.   

 

PERINTAH HIDUP BARU 
PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti 

Tertulis dalam Yakobus 3 : 13-18  yang menyatakan:………. 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 
hidup dan kesaksian kita di dunia. 
 

NYANYIAN JEMAAT: GB 117 : 1, 2, 3”AJAR KAMI MELAKUKAN FIRMAN-MU” 

  
  

 2)  Ajar kami hidup rukun, damai dan tent"ram, 
          pun di mana kami ada nyata kasih-Mu. 
 
    3)  Ajar kami tidak sombong, angkuh dan bebal, 
          tapi hidup bijaksana, s"lalu merendah. 

                                                                   duduk 
   ⌘ Kesaksian Pujian 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

    DOA EPIKLESE  
    PEMBACAAN ALKITAB 

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

Do=g 
               Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya; 

              Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya! 
 P3         Bacaan Alkitab hari ini dari 1 RAJA-RAJA 19 : 9-12  yang menyatakan . .  
        PF         Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannyadi antara  

         kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
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            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 

JAWABAN JEMAAT 

 
NYANYIAN JEMAAT: GB 369 : 1, 2, 3 “TUHAN ENGKAULAH HADIR” 

 

 
2) Juga di pekerjaan, Kau, Tuhan, beserta, 
    juga Engkau dengarkan lagu keluh-kesah: 
    lagu mesin dan martil bising dan menderu, 
    Iagu peras keringat naik kepada-Mu. 
 
3) Di dalam suka-duka Kau ingin beserta, 
    turut memperjuangkan damai sejahtera. 
    Kau datang dalam Kristus dosa dihapus-Nya. 
    Dalam Kerajaan-Mu Kau ubah dunia. 
 

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  
 1 Tawarikh 29 :  17 yang menyatakan : 
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”Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan 
kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan 
sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah 
kulihat memberikan persembahan sukarela kepada-Mu dengan sukacita.” 
Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 

 
NYANYIAN JEMAAT:  KJ 295 : 1, 2, 3 “ANDAI KUPUNYA BANYAK LIDAH” 

 

 
 

----- persembahan dikumpulkan ----- 
 
 2    Janganlah diam, hai jiwaku, dan kau, ragaku, bangunlah! 
       Nyatakanlah kegemaranmu atas berkat, anugerah, 
       kar"na selama hidupku akan kupuji Allahku. 
 
3    Hai rimba raya, hai belukar, desaukan kegiranganmu. 
      Hai margasatwa sekalian, marilah, padu suaramu   
      dengan gitaku yang gemar memuji Yang Mahabesar.  

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 2 Timotius 2 : 7 “Perhatikanlah apa yang kukatakan    
       Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu.”       
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NYANYIAN JEMAAT: GB  284 : 1, 2 “DIJALAN YANG LEBAR, SEMPIT” 
Do=bes 6/8 MM±58 

       

      
 
       2   Wartakan Kristus dengan kasih-Nya pengampunan-Nya penuh. 
            Orang "kan datang "pabila engkau menjadi saksi teguh.     Reff : 

 

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: GB 400 ”Amin, Amin” 

 

 
 
 
 
 

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


