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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 

Selamat beribadah di Hari Minggu V Sesudah Epifani. Kiranya ibadah 

yang kita lakukan saat ini berkenan dihadapan Tuhan.  

Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pdt. ............ 

AJAKAN BERIBADAH 

P2 Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Ia yang empunya gereja, Ia juga yang 

menuntun hidup kita dengan kuasa-Nya. Karena itu satukan hati dan 
pikiran untuk beribadah kepada-Nya, sebagai ungkapan syukur atas berkat 

dan pemeliharaan-Nya bagi kita. 
Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir ditengah 

persekutuan kita, kita mengangkat pujian untuk menyambut Tuhan…. 
 

MENGHADAP TUHAN 
 
NYANYIAN JEMAAT: KJ 5 : 1, 3, 6 “TUHAN ALLAH, NAMAMU” 
(Bait pertama dinyanyikan oleh seluruh jemaat, bait ketiga; laki-laki dan keenam: perempuan)  
Do=F 3 ketuk 

1. Tuhan Allah, namaMu kami puji dan masyhurkan; 

isi dunia sujud di hadapanMu, ya Tuhan! 
Bala sorga menyembah Dikau, Khalik semesta! 

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

3.  Laki-laki   Bapa agung dan kudus, mahamurah dan rahmani, 
Perempuan Putra Tunggal, Penebus, Roh, Penghibur yang sejati, 
Semua  langit-bumiMu penuh kemuliaan namaMu! 

6.  Perempuan Tiap hari namaMu kami puji dan muliakan, 
Laki-laki   kini dan selalu t"rus sampai kesudahan zaman. 
Semua  Buat kami bertekun hingga Hari DatangMu.   

 
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                   1 YOHANES 3 : 18 
PF Nas Alkitab yang membimbing kita masuk Minggu kelima sesudah Epifania ini adalah

 :“Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, 

tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.” 
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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: PKJ 29 : 1, 2, 3 “PATUT SEGENAP YANG ADA” 
(Bait pertama dinyanyikan oleh kantoria, bait kedua & tiga dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 
 

 
 

2. Maharaja alam raya, lahir dari Maria, 
Tuhan yang telah menjadi serendah manusia, 
bagai Roti yang sorgawi, memberikan diriNya. 
 

3. Malak mengiringi Dia, Putra Allah yang esa, 

Cah'ya dari Cah'ya murni hadir dalam dunia, 
Kuasa Iblis harus mundur, kegelapan pun enyah. 

Duduk 

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

             mengaku akan dosa-dosa kita : 
Bagai umat-Mu di masa silam, kami pun suka menyimpang dari jalanMu. 
Bagai umat-Mu di masa lampau, kami pun memiliki hati yang bebal. 
Bagai umat-Mu di masa dahulu, kami pun tergoda untuk tidak setia dan tidak 
taat untuk melakukan kebenaran firman-Mu. 
Bersama umat-Mu dalam kelemahan dan keterbatasannya, kami mohon. 

 

NYANYIAN JEMAAT: PKJ 37 : 1, 2  “BILA KURENUNG DOSAKU” 
Do=G 4 ketuk (Bait pertama dan refrein oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian) 

 1.     Bila kurenung dosaku padaMu, Tuhan, 
Yang berulang kulakukan dihadapanMu, 
 
Reff 
Kasih sayangMu perlindunganku. 
Di bawah naungan sayapMu damai hatiku. 
Kasih sayangMu pengharapanku. 
Usapan kasih setiaMu s'lalu kurindu. 
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2. Laki-laki  Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, 
    Perempuan Iri hati dan benciku kadang menjelma. Refr,.... 

BERITA ANUGERAH 

PF  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, 
  disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
  IBRANI 9 : 28  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 370 : 1, 2 “KU MAU BERJALAN DENGAN JURUS’LAMATKU”  
do = g 4 ketuk    (bait pertama dan refrain oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian) 

 
1. "Ku mau berjalan dengan Jurus"lamatku 
     di lembah berbunga dan berair sejuk. 
     Ya, kemana juga aku mau mengikutNya 
     sampai aku tiba di neg"ri baka. 
 
      Refrein: 
      Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus: 
      "ku tetap mendengar dan mengikutNya. 
      Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus; 
      ya, ke mana juga "ku mengikutNya! 
 
2. Perempuan "Ku mau berjalan dengan Jurus"lamatku 
                          di lembah gelap, di badai yang menderu. 
    Laki-laki Aku takkan takut di bahaya apa pun, 
                          bila "ku dibimbing tangan Tuhanku. 

 

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

Tertulis dalam 1 TESALONIKA 5 : 12 - 15  yang menyatakan:………. 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 
hidup dan kesaksian kita di dunia. 

NYANYIAN JEMAAT:  GB 381 : 1, 2  “KEMULIAAN BAGI ALLAH” 

DO=F 
1.  Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi 
          dan damai sejahtera di bumi 
          di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. 
 
2.  Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa Mahakuasa, 
          Engkaulah yang layak kami puji, 
          menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu! 
       

Duduk 
⌘ Kesaksian Pujian 
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PEMBERITAAN FIRMAN 

DOA EPIKLESE  
     PEMBACAAN ALKITAB 

PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan.Haleluya!  
J  NYANYIAN JEMAAT GB 394 "HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU” 

Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s"lamanya, 
Haleluya! Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya, 
Pujilah Tuhanmu s"lamanya, Haleluya 

P3  Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab LUKAS 10 : 25 - 34 yang  menyatakan..... 
PF    Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan    
             ucaplah syukur kepada Allah. 

 

NYANYIAN JEMAAT: GB 392A  KEPADAMU PUJI-PUJIAN 

Do = d MM ±112 
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur  kemuliaan: 
Ya Bapa, Put'ra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 

                   Duduk 

KHOTBAH     “ADAKAH BATASAN MENOLONG” 

 
Saat Teduh 

JAWABAN JEMAAT 
 
NYANYIAN JEMAAT: KJ 252 : 1, 2, 4 “BERPEGANGLAH PADA JANJI TUHANMU” 
DO=A 4/4  (Bait pertama oleh kantoria, bait kedua dan bait keempat secara bergantian, refrain 
oleh seluruh jemaat) 

1.  Berpeganglah pada janji Tuhanmu. 
Di sepanjang masa Ia beserta. 
Angkatlah pujian, puji nama-Nya, 
berpeganglah pada janji-Nya. 
 
Reff: 
Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Jurus'lamat. 
Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. 

2. Jemaat Berpeganglah pada janji Tuhanmu, 
     bila ketakutan datang menyerang. 
   Presbiter Oleh Firman Allah, pasti kau menang, 

berpeganglah pada janji-Nya. 
 

4.   Laki-laki   Berpeganglah pada janji Tuhanmu, 
    hidupmu tambatkan pada kasih-Nya. 
Perempuan           Roh Kudus menuntun jalan hidupmu 
                           berpeganglah pada janji-Nya. 

 

PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  
duduk 
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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 Tesalonika 5 : 18  yang menyatakan :  
    “Mengucap Syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki 

Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.”  
    Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 

NYANYIAN JEMAAT:  GB 81 : 1, 2 & 3 “ALLAH, SUMBER KEMURAHAN” 

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. Refr, ..... 
 

---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.  B'ri persepuluhanmu dengan 
hati tulus dan penuh. 

Kasih dan setia Tuhanmu 
dilimpahkan padamu. Refr, ..... 

---Jemaat memberikan persembahan melalui Kantong persembahan  
yang diedarkan oleh Majelis Jemaat bertugas--- 

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

 
DOA SYUKUR 
P4   : Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini  

                           kepada Tuhan dalam doa syukur : 
Ya Tuhan, terima kasih untuk persekutuan bersama saudara seiman.   
Terima kasih atas cinta kasih serta pemeliharaan-Mu sehingga kami 
dimampukan untuk memberikan persembahan syukur ini. 

  Berkatilah mereka yang mengelolanya agar dapat digunakan sebagai    
  alat pewartaan Sabda Kebenaran. Dalam Yesus Kristus kami berdoa.    
  Amin. 

 

Duduk 

 

 



h a l , 7  

PENGUTUSAN 
 
WARTA JEMAAT 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF       : Saudara – saudara seiman ! Mari BERDIRI, Pulanglah ke dalam kehidupanmu   
sehari-hari, bulatkan hati dan tekad, sedialah untuk melayani dan bersaksi 
tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari 
Ingatlah pesan Tuhan dalam Injil MATIUS 5:16, yang menyatakan :  
“Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,  supaya mereka     

            melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." 

 
NYANYIAN JEMAAT:  KJ 446 : 1, 2, 4  “SETIALAH” 
Do = bes 4 dan 2 ketuk  (Bait pertama oleh kantoria, bait kedua secara bergantian dan  
keempat  oleh seluruh jemaat) 

1.  Setialah kepada Tuhanmu, 
          hai kawan yang penat. 
          Setialah, sokonganNya tentu 
          di jalan yang berat. 
          "Kan datang Raja yang berjaya 
          menolong orang yang percaya. 
          Setialah! 
 
2.  Presbiter  Setialah percaya Penebus, 
              percaya janjiNya. 
     Laki-laki        Setialah, berjuanglah terus 

                        di fajar merekah. 
     Perempuan   DiputuskanNya rantai setan: 
                        kau bebas dari kesempitan. 
     Semua          Setialah! 
 
4.  Setialah kepada Yang Menang 
     meski maut kautempuh. 
     Setialah! Sehabis berperang 
     terima upahmu: 
     mahkota hidup diberiNya; 
     kaumasuk dalam t"rang ceria. 
     Setialah! 

 

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.”  
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NYANYIAN JEMAAT: GB 402c “AMIN” 

      
 

 
---Salam Persekutuan--- 


