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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
Selamat beribadah di Hari Minggu III Sesudah Epifani. Kiranya ibadah
yang kita lakukan saat ini berkenan dihadapan Tuhan.
Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pdt. ............

AJAKAN BERIBADAH
P2
: Saudara terkasih, di minggu sesudah Epifania ini kita bersyukur karena Yesus
Juruselamat senantiasa menampakkan diri dalam perjalanan kehidupan kita.
Berkat-Nya selalu baru tiap hari. Sampai pada hari ini kita kembali bersyukur
atas kasih setia-Nya, atas kebahagiaan & sukacita.
Marilah kita berdiri menghadap Tuhan dengan sukacita sambil tetap memuji
Tuhan.

MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN JEMAAT PKJ 1 : 1, 2, 3 & 4 “ABADI TAK NAMPAK”

Do=G 3 ketuk (Bait pertama dinyanyikan oleh seluruh jemaat, bait kedua, ketiga dan keempat
secara bergantian)
1.
Abadi tak nampak, yang Mahaesa,
Yang tak terhampiri, terang takhtaNya,
Yang dalam PutraNya, telah dikenal,
BagiNyalah hormat dan kuasa kekal.

(Prosesi Alkitab, Firman Tuhan dibawa masuk ruang Ibadah)
2.

Laki2
Perempuan

3.

Perempuan
Laki2

4.

Presbiter
Jemaat
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Ibarat cahaya, berkarya tenang,
Wibawa rajawi, kekal Kau pegang.
Teguh bagai gunung keadilanMu,
Dan awanMu sarat dengan kasihMu.
Engkaulah yang hidup, kekal slamanya;
Segala yang hidup, Engkau Dasarnya.
Terbataslah hidup, bagaikan kembang;
Engkau surya hidup yang tak terbenam.
Ya Bapa, Pencipta segala terang,
Dipuji malaikat, di sorga cerlang;
Pun kami memuji, pun kami sembah,
Engkau yang bertakhta, di cahya baka.

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

NAS PEMBIMBING
Nas Pembimbing dalam Ibadah Hari Minggu III Sesudah EPIFANIA ini dikutip dari
1 KORINTUS 1 : 30-31 Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah
telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita.
Karena itu seperti ada tertulis: “Barangsiapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di
dalam Tuhan.”

SALAM
PF
J

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

NYANYIAN JEMAAT: GB 22 “BESAR DAN AJAIB”
La= E 4/4 (dinyanyikan secara bergantian)
1. Perempuan
Laki2
Presbiter
Jemaat

Besar dan ajaib segala karya-Mu,
Allah, yang Mahakuasa!
Adil dan benar segala jalan-Mu,
Raja segala bangsa!
Siapa tak takut, Tuhan,
tak mengagungkan nama-Mu?
Sebab hanya Kau yang kudus;
semua bangsa akan datang
dan sujud menyembah, sujud menyembah,
sujud menyembah, Engkau, Tuhan
dan sujud menyembah, sujud menyembah,
sujud menyembah Engkau, Tuhan.

Duduk

PENGAKUAN DOSA
P2

: Jemaat, 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
merencanakan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta
dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepada-Mu, ya Bapa,
ampunilah segala dosa danpemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak
menjadi anak-anak-Mu.
Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarkanlah, ya Tuhan
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NYANYIAN JEMAAT GB 36 : 1 “DI KAKI SALIB YESUS ”
Do=A 4/4 (Dinyanyikan oleh seluruh jemaat)

BERITA ANUGERAH
PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita
Anugerah pengampunan seperti tertulis dalam IBRANI 9 : 13 - 14
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: GB 44 : 1, 3, 4 “MENGALIR DALAM HATIKU”
(Bait pertama oleh kantoria, bait ketiga dan keempat bergantian refrein oleh Seluruh Jemaat)

3. Laki-laki
Perempuan
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Ku diberi mahkota-Nya
dan damai dalam jiwaku
berkat-Nya berlimpah penuh
anug'rah kasih Allah. Refr, .....

4. Perempuan
Laki-laki

'Ku ingin dekat Tuhanku
dan tinggal tetap dengan-Nya
'ku dapatkan damai abadi;
anug'rah kasih Allah. Refr, .....

PERINTAH HIDUP BARU
PF
Marilah berdiri… dengarlah perintah hidup baru sebagai tujuan Perjanjian Tuhan
seperti tertulis dalam surat ROMA 5 : 1 - 5 yang demikian bunyinya…
Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita
dan di seluruh dunia.
NYANYIAN JEMAAT: PKJ 239 : 1, 3 “PERUBAHAN BESAR”
(bait pertama dinyanyikan oleh kantoria bait ketiga bergantian, refrain oleh seluruh
jemaat)

3.

Perempuan
Laki-laki

Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku,
sejak Yesus di hatiku;
aku riang gembira berjalan terus
sejak Yesus di hatiku. Refr, .....

Duduk

PEMBERITAAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
PF: …..
PEMBACAAN ALKITAB
PF

Umat Tuhan mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan .. Haleluya!
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NYANYIAN JEMAAT GB 394 “HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU”

P3
PF

: Bacaan Alkitab hari ini dari 1 KORINTUS 1 : 18-25 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

“PEGANG TEGUH IMANMU!”

NYANYIAN JEMAAT KJ 413 : 1, 2, 3 “TUHAN, PIMPIN ANAKMU”
Do=C 4 ketuk (bait pertama kantoria,bait kedua dan ketiga dinyanyikan secara bergantian, refrein seluruh
jemaat)

2. Perempuan
Laki-laki

3. Laki-laki
Perempuan
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Hanya Dikau sajalah
Perlindungan yang teguh.
Bila hidup menekan,
Kau harapanku penuh. Refr,.....
Sampai akhir hidupku,
Tuhan, pimpin "ku terus.
K"lak kupuji, kusembah
Kau Tuhanku Penebus. 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, kita patut mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan,atas berkat dan
penyertaanNya dalam hidup kita, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur
untuk pekerjaan pelayanan Bait Tuhan seperti yang tertulis dalam kitab MAZMUR 30 : 5
yang menyatakan : “Nyanyikanlah mazmur bagi TUHAN, hai orang - orang yang
dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang Kudus!”
Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara.

NYANYIAN JEMAAT PKJ 147 : 1, 2 & 3 “DISANA AKU BAWA”
Do=F 4 ketuk (Dinyanyikan oleh seluruh jemaat)

1.

Di sini aku bawa, Tuhan,
persembahan hidupku, semoga berkenan.
Berapalah nilainya, Tuhan, dibandingkan
berkatMu yang t"lah Kau limpahkan.
T"rimalah, Tuhan, O t"rimalah, Tuhan!
---Jemaat diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membawa Persembahan Khusus
(Persembahan Persepuluhan,Persembahan Syukur,dll) ke Kotak Persembahan yang
tersedia.----

2.

Tanganku yang kecil, ya Tuhan,
belum mencari makan sendiri, ya Tuhan.
Terimalah hatiku, Tuhan, menjadi
persembahan yang Tuhan perkenan.
T"rimalah, Tuhan, O t"rimalah, Tuhan!
---Kantong persembahan diedarkan oleh Presbiter bertugas---

3.

Kuingat firmanMu, ya Tuhan,
yang mengajarkan kami mengingat yang kecil:
Berkati semuanya, Tuhan, supaya
persembahan tetap mengalir t"rus.
T"rimalah, Tuhan, O t"rimalah, Tuhan!

DOA SYUKUR
P4

Jemaat

: Mari berdiri, untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa
syukur.
Ya Tuhan, kasihMu setinggi langit dan setiaMu sampai ke awan-awan. Seluruh
hidup kami dipenuhi kami dipenuhi dengan kasihMu dan melimpahkan dengan
berkat-Mu. Kepada-Mu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia
kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah
syukur kami:
: Ya Kristus, Tuhan kami, Kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau
selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui
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persembahan ini, ya Tuhan, seta urapi majelis umat agar mengelola dan
menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan
nama-Mu. Amin.

Duduk

PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
AMANAT PENGUTUSAN
PF :

Jemaat Tuhan, mari berdiri!
Tuhan telah mengurapi kita dengan kuasa Roh Kudus, pergilah, beritakanlah kabar
sukacita, dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan Saudara/i,
ingatlah Nas Alkitab yang tertulis dalam surat LUKAS 21 : 34 “Jagalah dirimu, supaya
hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan
duniawi dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti
suatu jerat.”

NYANYIAN JEMAAT:  PKJ 153 : 1, 2, 3 “PAKAILAH SELURUH HIDUPMU”
(Bait pertama oleh kantoria, bait kedua, ketiga dan refrain oleh seluruh jemaat)

2. Sungguh banyak waktu terbuang
untuk hal yang tak perlu.
Tuhan banyak beri peluang
menyalurkan karsamu. Refr, .....
3. Ingatlah akan Penciptamu
pada masa mudamu.
Sebelum tiba hari tua,
persembahkan karyamu. Refr, .....

BERKAT
PF Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya:....
NYANYIAN JEMAAT: GB 400 “AMIN, AMIN”

---Saat Teduh dan Salam Persekutuan--hal,8

