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PERSIAPAN 
 Doa Jemaat Pribadi 

 Latihan Lagu-Lagu yang dipakai dalam Ibadah 

 Doa Konsistori seluruh petugas Ibadah 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2 Selamat pagi/sore/malam 

Dengan penuh sukacita dan dalam persekutuan Kasih Tuhan, Presbiter dan 
Pemberita Firman mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Hari 
Minggu EPIFANIA.  
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 PKJ 19 : 1, 2 & 3  “MARI SEMBAH” 

Do=d 4 ketuk (Bait Pertama, kedua dan ketiga secara bergantian) 

1. Kantoria : Mari sembah 
Semua : Allah yang akbar 
Kantoria : Agungkanlah! 

Semua : KaryaNya besar. 
                  Allah berkuasa di atas isi dunia. 
                  Patutlah semua memuji namaNya. 
Kantoria : Mari sembah 
Semua : Allah yang akbar    

(Prosesi Firman Tuhan dibawa masuk ruang Ibadah) 

2.   Pelayan Firman : Mari sembah 
      Semua  : Yesus Penebus 
      Pelayan Firman : Agungkanlah! 
      Semua  : KasihNya besar. 

                  Yesus rela mati di salib Golgota, 
                  hingga manusia terhapus dosaNya. 

      Presbiter  : Mari sembah 
      Semua  : Yesus Penebus.  
 
3.   Perempuan : Mari sembah 
      Semua : Roh Mahakudus 
      Laki2 : Agungkanlah! 
      Semua : hikmat-Nya besar. 
                          Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, 
                         agar hidup kami semakin berseri. 
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Presbiter : Mari sembah 
Semua  : Roh Mahakudus.  

 

V O T U M  
PF : Ibadah Hari Minggu Epifania 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 EPIFANIA ini dikutip dari  
1 YOHANES 4 : 16 “Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. 
Allah adalah kasih, dan barangsiapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di 
dalam Allah  dan Allah di dalam dia.” 
 

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 26 : 1, 2, 3 “MAMPIRLAH, DENGAR DOAKU”     
Do=g 4 ketuk (Bait Lagu dinyanyikan secara bergantian, refrain secara bersama-sama)  

1.  Laki2  Mampirlah, dengar doaku, Yesus Penebus. 
Perempuan Orang lain Kau hampiri, jangan jalan t"rus. 
Refrein: 
Yesus, Tuhan, dengar doaku; 
orang lain Kau hampiri, jangan jalan t"rus. 

2.  Perempuan Di hadapan takhta rahmat aku menyembah, 
Laki2  tunduk dalam penyesalan. Tuhan, tolonglah! Refr, ..... 

3.   Presbiter  Ini saja andalanku: jasa kurbanMu. 
Jemaat  Hatiku yang hancur luluh buatlah sembuh. Refr, ..... 

Duduk 

PENGAKUAN DOSA 
P2 : Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah 

mengaku akan dosa-dosa kita : 
Kasihanilah kami, ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran 
kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari 
kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar 
akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami, 
jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan Roh yang 
teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-
Mu yang kudus daripada kami.  
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Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, 
dan lengkapilah kami dengan Roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami! 
Dengarlah, ya Tuhan. 

 
NYANYIAN JEMAAT GB 34 : 1  “TUHANKU, AMPUNI DOSAKU”      

(dinyanyikan ½ suara oleh seluruh jemaat)          
 Tuhanku, ampuni dosaku. 
 Dosaku, dalam pikiranku dan perkataanku. 
 Ampuni dosa tindakanku, 
 Yesusku di kaki salib kusujud. 
 

BERITA ANUGERAH 

PF     Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita 

Anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 YOHANES 4 : 10 
  Berdasarkan Firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami 

memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak 
dan Roh Kudus. 

U     SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.  

NYANYIAN JEMAAT: KJ 34 : 1, 2, 3 “DI SALIB YESUS DI KALVARI” 
(Bait pertama oleh seluruh kantoria, bait kedua oleh perempuan, bait ketiga oleh laki2, Refr oleh seluruh 
jemaat) 

          
 

2.  Kini bahagiaku penuh: Yesus berdiam di dalamku. 
Sungguh "ku s"lamat, "ku ditebus! Puji namaNya! 
 

3.  DarahNya sumber hayat baka; aku dibasuh di dalamnya 
dan t"rus dijaga tak bercela. Puji namaNya! 

 
PERINTAH HIDUP BARU 
PF  Marilah berdiri… dengarlah perintah hidup baru sebagai tujuan Perjanjian Tuhan 

seperti tertulis dalam 1 YOHANES 4 : 17 - 21 yang demikian bunyinya… 
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  Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita 
dan di seluruh dunia. 

NYANYIAN JEMAAT: GB 50 : 1  “PERUBAHAN AJAIB” 
(Dinyanyikan secara bergantian, refrain oleh seluruh jemaat) 

Perempuan Perubahan ajaib terjadi padaku, 
ketika kasih Yesus masuk di hatiku. 

Laki2 Api Roh-Nya yang Kudus murnikan jiwaku, 
hingga hidupku yang lama kini jadi baru. 

Semua Reff: 
Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, 
tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. 
Aku ingin selalu tetap di jalan-Nya 
dan menjadi saksi Kristus kini dan s'lamanya. 

         
Duduk 

PEMBERITAAN FIRMAN 
DOA EPIKLESE  

PF:    ….. 
PEMBACAAN ALKITAB 
PF       Umat Tuhan mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan .. Haleluya! 

    PKJ 294 “HALELUYA, AMIN” 
 
 
 
 
 
 
 

 
  P3    :  Bacaan Alkitab hari ini dari YESAYA 49 : 14-21 yang menyatakan ......  

  PF     :  Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di        
         Antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 

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

 

                
                       

Duduk 

KHOTBAH  “ALLAH TIDAK LUPA” 
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NYANYIAN JEMAAT  GB 62 : 1, 4, 5  “SIAPA YANG BERPEGANG” 
 Do=F 3/4  (bait pertama dan refrain dinyanyikan oleh seluruh jemaat, bait keempat dan  
  kelima dinyanyikan secara bergantian) 

 
1.     Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan 
        dan setia mematuhi-Nya. Hidupnya mulia 
        dalam cah'ya baka bersekutu dengan Tuhannya. 
             Reff: 
             Percayalah dan pegang sabda-Nya: 
             hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia! 

 
4.     Laki2 Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal 
          sebelum pada-Nya berserah.  
        Perempuan Hidup bahagia disediakan-Nya  
           bagi yang berpegang pada-Nya. Refr, ..... 

 
5.     Presbiter Oh, betapa senang hidup dalam terang  
          beserta Tuhan di jalan-Nya,  
        Jemaat jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang  
  pada-Nya. 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      Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan,  
          dengan memberi persembahan kepada-Nya.  

    Dengarlah nas Alkitab dalam 1 TAWARIKH 16 : 29  yang menyatakan : 
      ”Berilah Kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan      
                dan masuklah menghadap Dia! Sujudlah menyembah kepada TUHAN      
                dengan berhiaskan kekudusan.”        
               Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 

  
NYANYIAN JEMAAT  GB 77 : 1, 2, “PERSEPULUHANMU” 
(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait selanjutnya secara bergantian) 

Do=E 4/4 
   1. Persepuluhanmu hendaklah kau beri 
       Kepada Allah, Sumber berkat. 
       Persepuluhanmu yang akan kau beri 
       Itulah persembahan kudus. 
       Marilah memberi persepuluhanmu, 
       Dari hasil jerih payahmu, 
       Apa yang kau beri kepada Tuhanmu. 
       Dialah Sumbernya. 
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 Refrain: 
       Persepuluhan bagi Allahmu, 
       Beri dengan tulus hatimu. 
       Janganlah kau kuatir akan hari esokmu. 
       Ia menjagamu. 
       Persepuluhan dari tanganmu  
       asalnya juga dari Tuhanmu 
       Dan Ia sanggup melipatgandakan yang kau b'ri  
       itulah janji-Nya. 

---Jemaat diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membawa Persembahan Khusus (Persembahan 
Persepuluhan,Persembahan Syukur,dll) ke Kotak Persembahan yang tersedia. Setelah itu Kantong 

Persembahan diedarkan oleh Presbiter bertugas---- 

2.  Laki2  Persepuluhanmu yang sudah kau beri 
        memuliakan Sang Pemberi. 
    Perempuan Persepuluhanmu yang sudah kau beri 
       menjamin hidup sesamamu. 
    Semua Persepuluhanmu yang sudah kau beri 
       menjadi akta di hidupmu; 
       percayalah teguh Tuhan Sang Pemberi 
       menjamin hidupmu. 
 

DOA SYUKUR 
P4 : Ya Tuhan, Allah kami, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang     
              agung itu, sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan   
              sukarela seperti ini 
Jemaat : Sebab daripada-Mu segala-galanya dan dari tangan-Mu sendiri persembahan     

               yang kami berikan kepada-Mu. Amin. 
 

                                                                                                                           Duduk 

PENGUTUSAN 
WARTA JEMAAT 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF :    Jemaat Tuhan, mari berdiri! Pergilah dan sampaikanlah kepada sesama Kasih Allah    
   yang begitu besar dalam kehidupan kita dan dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan  

   negara. Ingatlah Nas Alkitab yang tertulis 2 Tesalonika 3 : 3   

   “Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan     
              memelihara kamu terhadap yang jahat.”         
 
 NYANYIAN JEMAAT:      GB 270 : 1-2  “TAAT, SETIA, BERTEKAD YANG BULAT”  
Do=E 6/8  (bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua dinyanyikan secara bergantian)                                        

     1.     Taat, setia, bertekad yang bulat, 
itulah janji Tuhan padamu. 
Di bawah panji yang mulia berdaulat, 
kami "kan angkat perang bagi-Mu. 
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Refr:... 
Angkat semboyan, jangan diamkan! 
Tiup serunai dan maju terus! 
Angkat semboyan, jangan diamkan; 

 Kristuslah Raja serta Penebus! 

2.     Perempuan Taat, setia, teguh bersekutu dengan Engkau ya Pemimpin besar 
             Laki2  Kar'na penuh kasih sayang pada-Mu, kami sedikit pun tidak gentar.    

             Refr:…  
 

BERKAT 

PF   Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya:.... 

NYANYIAN JEMAAT: GB 402c “AMIN” 

 

    
 
 

---Saat Teduh dan Salam Persekutuan--- 


