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PERSIAPAN




Doa Jemaat Pribadi
Doa Konsistorium seluruh petugas Ibadah
Latihan Lagu-Lagu yang dipakai dalam Ibadah

UCAPAN SELAMAT DATANG
P2

Selamat pagi/sore/malam
Dengan penuh sukacita dan dalam persekutuan Kasih Tuhan mari kita
beribadah di Hari Minggu Sesudah Natal.
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan dihadapan Tuhan.
Pemberitaan Firman pada ibadah ini disampaikan oleh ……

AJAKAN BERIBADAH
P2:

Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir ditengah persekutuan
kita, kita mengangkat pujian untuk menyambut Tuhan….

MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN JEMAAT GB 164 : 1, 2 & 3 “TERPUJILAH ALLAH, HIKMATNYA BESAR”

(Bait Pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua dan ketiga secara bergantian, refrein seluruh jemaat)
1.
Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar;
Begitu kasih-Nya ‘tuk dunia cemar,
Sehingga dib'rilah Putera-Nya kudus,
Mengangkat manusia serta menebus.
Refrain:
Pujilah, pujilah! Buatlah dunia
Bergemar, bergemar mendengar suara-Nya.
Dapatkanlah Allah demi Putera-Nya,
b'ri puji pada-Nya sebab hikmat-Nya.

(Prosesi Firman Tuhan dibawa masuk ruang Ibadah)
2. Laki2
Prmp
3. Prmp
Laki2
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Dan darah Anak-Nyalah yang menebus
mereka yang yakin 'kan janji kudus;
dosanya, betapapun juga keji,
dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih. Refr, .....
Tiada terukur besar hikmat-Nya;
penuhlah hatiku sebab Anak-Nya.
Dan amatlah k'lak hati kita senang
melihat Sang Kristus di sorga cerlang. Refr, .....

VOTUM
PF : Ibadah Hari Minggu Sesudah Natal ini ditahbiskan dengan pengakuan:
Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
(Mzm. 124: 8)
U : 1 . 7.|1 . ║
A - MIN

NAS PEMBIMBING
Nas Pembimbing dalam Ibadah Hari Minggu SESUDAH NATAL ini dikutip dari
WAHYU 22 : 13 “Aku adalah Alfa dan Omega, Yang Pertama dan Yang Terkemudian,
Yang Awal dan Yang Akhir.”

SALAM
PF

Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus
Kristus menyertai kamu.
DAN MENYERTAIMU JUGA

J

NYANYIAN JEMAAT: GB 262 : 1, 3 “BAGAI RUSA RINDUKAN AIR”
1.

Bagai rusa rindukan air, jiwaku merindukan-Mu.
Engkau, Tuhan, hasrat jiwaku, "kusembah selamanya.
Reff:
Hanya "Kau kekuatanku, perisai dan kes"lamatanku.
Engkau, Tuhan, hasrat jiwaku "kusembah selamanya.

3.

Merindukan Engkau bagiku melebihi apapun.
Sukacitaku "Kau penuhi, "Kau puaskan jiwaku. Refr, .....
Duduk

PENGAKUAN DOSA
P2
: Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah
mengaku akan dosa-dosa kita :
Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan
pemberontakan kami banyak dihadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi
melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami, dan
mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir
terhadap Tuhan; berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan
berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta
dan melahirkannya dalam kata-kata, Karena itu, kami mohon kepada-Mu,
ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah
kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu.
Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan :
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NYANYIAN JEMAAT GB 33 : 1, 3 & 6 “TUHAN ALLAH, JANGANLAH”
(dinyanyikan ½ suara, Bait Pertama oleh Laki-laki, bait ketiga oleh perempuan, bait keenam
oleh seluruh jemaat)
1. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku.
O, berapa lamakah lanjut amarah-Mu?
Dosaku, murka-Mu, hapuskanlah itu
dengan darah Kristus!
3. Bapa, kasihanilah, rahmat-Mu tunjukkan:
diriku pulihkanlah dalam kesembuhan.
Datanglah segera dan urapi aku
dengan kurnia-Mu!
6. Allah Bapa, t"rimalah
puji dan syukurku.
Tuhan Yesus, Engkaulah
Penebus hidupku.
Roh Kudus, kuasa-Mu
sumber penghiburan.
T"rima kasih, Tuhan!

BERITA ANUGERAH
PF

U

Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita
Anugerah pengampunan seperti tertulis dalam EFESUS 1 : 7-8
Berdasarkan Firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak
dan Roh Kudus.
SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.

NYANYIAN JEMAAT: GB 258 : 1, 3 “BILA BADAI HIDUP TURUN”
(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian, Refr oleh seluruh jemaat)
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3. Prmp
Laki2
Prmp
Laki2

Musuh akan melukai.
iblis ganas menyerang;
Tuhan akan menjagaku,
dibuat-Nya "ku senang. Refr, ......

PERINTAH HIDUP BARU
PF

Marilah berdiri… dengarlah perintah hidup baru sebagai tujuan Perjanjian Tuhan
seperti tertulis dalam GALATIA 5 : 22 - 23 yang demikian bunyinya…
Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita
dan di seluruh dunia.

NYANYIAN JEMAAT: GB 246 : 1 “AKU MAU BERSYUKUR”

Duduk

PEMBERITAAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
PF: …..

PEMBACAAN ALKITAB
PF

Umat Tuhan mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan .. Haleluya!
PKJ 294 “HALELUYA, AMIN”
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P3
PF

: Bacaan Alkitab hari ini dari YESAYA 38 : 1-8 yang menyatakan ......
: Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di
Antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.

NYANYIAN JEMAAT: GB 392B “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”

Duduk

KHOTBAH

“TUHAN SANG PENGENDALI WAKTU”

NYANYIAN JEMAAT  GB 208 : 1, 3 “TAK’ KU TAHU KAN’ HARI BESOK”
(bait pertama dinyanyikan oleh seluruh jemaat, bait ketiga dinyanyikan bergantian)
Do =Bes 2/4
1.

Tak ku tahu 'kan hari esok, namun langkahku tegap.
Bukan surya kuharapkan, kar'na surya 'kan lenyap.
Oh, tiada 'ku gelisah akan masa menjelang;
'ku berjalan serta Yesus. Maka hatiku tenang.
Reff:
Banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang.
Tapi t'rang bagiku ini: Tangan Tuhan yang pegang.

3. Laki2
Prmp
Presbiter
semua

Tak kutahu "kan hari esok, mungkin langit "kan gelap
Tapi Dia yang Pengasih melindungi "ku tetap.
Meski susah perjalanan, g"lombang dunia menderu.
Dipimpin-Nya "ku bertahan sampai akhir langkahku. Refr,.....

PENGAKUAN IMAN (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli)
duduk
DOA SYAFAAT (diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan, GB 389a)
⌘ Kesaksian Pujian
UNGKAPAN SYUKUR
P4
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Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan,
dengan memberi persembahan kepada-Nya.
Dengarlah nas Alkitab dalam MATIUS 5 : 23 -24 yang menyatakan :
”Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas
Mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati
saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan
mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu
kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu.”
Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara.

NYANYIAN JEMAAT  GB 81 : 1, 2, 3 “ALLAH SUMBER KEMURAHAN”
(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait selanjutnya secara bergantian)
Do=C 4/4

Reff:
Allah, Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu.
Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan, kini dan kekal.
1. Bawa persembahanmu seg'ra
pada Tuhan Allahmu.
Ingat akan janji-Nya tetap,
Ia memberkatimu.
---Jemaat diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membawa Persembahan Khusus (Persembahan
Persepuluhan,Persembahan Syukur,dll) ke Kotak Persembahan yang tersedia. Setelah itu menyanyikan
bait selanjutnya---

2. Laki2
Prmp

B'ri persepuluhanmu dengan
hati tulus dan penuh.
Kasih dan setia Tuhanmu
dilimpahkan padamu.
---Jemaat memberikan persembahan melalui Kantong persembahan
yang diedarkan oleh Majelis Jemaat bertugas---

3. Prmp

B'rilah dengan rela dan senang
b'ri kepada Tuhanmu.
Laki2 Tak 'kan kekurangan apapun,
kau dipelihara-Nya.

DOA SYUKUR
P4
: Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa
syukur yang kita ucapkan bergantian, Allah sumber kasih dan berkat. Kami telah
memberi sebagai umat yang selalu diberikan kecukupan maupun kelimpahan.
J
: Mampukan kami untuk selalu memberikan yang terbaik bukan sisa-sisa dari
apa yang Kau berikan.
P4+J
:Biarlah seluruh persembahan yang kami berikan dapat dikelola dengan baik
untuk pewartaan Kasih Tuhan di tengah dunia ini. Amin.
Duduk

PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
AMANAT PENGUTUSAN
PF : Pergilah dan sampaikanlah kepada sesama Kasih Allah yang begitu besar dalam
kehidupan kita dan lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Ingatlah Nas Alkitab yang
tertulis Efesus 6 : 24 “Kasih karunia menyertai semua orang, yang mengasihi Tuhan
kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa.”
Berdiri
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NYANYIAN JEMAAT:

 GB 218 : 1-2 “DI JALANKU, KU PUNYA SOBAT”

(bait pertama dan kedua dinyanyikan bergantian, refrein dinyanyikan oleh seluruh jemaat)

Do=Bes 4/4
1. Laki2 Di jalanku, 'ku punya Sobat yang dekat
dengan lembut menuntun langkahku,
Prmp malam gelap dibuat-Nya terang cerah.
Dialah Yesus, Jurus'lamatku.
Refr:
Semua 'Ku tak cemas meski berat jalanku,
lembah gelap dan gunung yang terjal.
Kar'na 'ku tahu, Tuhanku menemaniku
hingga ;ku masuk ke neg'ri baka.
2. Prmp
Laki2

Lama nian tak kupahami kasih-Nya
hingga berita salib kudengar.
'Ku beriman Dialah Jurus'lamatku.
Kawan sejati pada jalanku.

BERKAT
PF Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya:....
NYANYIAN JEMAAT: GB 402c “AMIN”

---Saat Teduh dan Salam Persekutuan---
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