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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 VI Sesudah Epifani. Kiranya ibadah yang 

kita lakukan saat ini berkenan dihadapan Tuhan.  

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

AJAKAN BERIBADAH 

P2 Hari ini kita berkumpul untuk merayakan karya Tuhan atas umat-Nya, melalui 

pernyataan Firman-Nya kepada kita. Firman-Nya yang sudah menjamah dan 
menyapa, menegur dan mengubahkan, melawat dan menghibur, serta 

menuntun kita kepada kehidupan yang berkelimpahan. 
U   Syukur kepada Tuhan. 
P2  Kita juga berkumpul untuk menaikkan syukur kepada Tuhan atas tuntunan-

Nya pada kita, dan secara khusus kepada Lembaga Alkitab Indonesia yang 

sudah berusia 65 tahun pada 09 Februari lalu. 

U Syukur kepada Tuhan. 
P2 Marilah berdiri, kita masuk hadirat Tuhan dan menyanyikanlah syukur atas 

rahmat-Nya. 
 

MENGHADAP TUHAN 
 
NYANYIAN JEMAAT: GB 18 : 1, 2, 3, 4 “MARILAH BERNYANYI PUJI TUHAN” 
(Bait pertama dan refrein dinyanyikan seluruh jemaat,  bait kedua, ketiga & keempat secara bergantian)  

Do=D 4/4 
1.  Marilah bernyanyi puji Tuhan, 

        bunyikan seruling dan sasando, 
        pujilah Dia, diatas takhta-Nya yang mulia. 
        Puji Dia hai segala yang bernafas. 
 
        Refrain: 
        Pujilah Tuhan yang Maha tinggi dan Mahakuasa, 

        Pujilah Tuhan yang Maha kasih dan murah hati. 
        Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan; 
        Pujilah Dia segala yang bernafas. 

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

2.  Laki-laki       Marilah bernyanyi sukacita. 
                  pukul toto buang* dan kolintang, 
Perempuan  pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam 
                          Puji Dia hai segala yang bernafas. Refr, ..... 
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3.  Perempuan Orang Batak maupun orang Jawa, 
                          orang Bali maupun orang Dayak; 
Laki-laki              segala suku, bahasa dan aneka budaya. 
                          Puji Dia hai segala yang bernafas. Refr, ..... 
 

4.  Presbiter  Dari timur maupun dari barat, 
   di selatan maupun di utara; 
Jemaat  mari semua bersatu memuji nama Tuhan 
   Puji Dia hai segala yang bernafas. Refr, ..... 

 
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                             GALATIA 6 : 2 
PF Nas Alkitab yang membimbing kita masuk Minggu keenam sesudah Epifania ini adalah

 :“Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi hukum 

Kristus.” 

SALAM 
PF  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus 

menyertai kamu. 
J DAN MENYERTAIMU JUGA 

NYANYIAN JEMAAT: GB 19 : 1, 2 “YA TUHAN, SIAPAKAH YANG BOLEH DIAM” 
(Bait pertama dinyanyikan oleh kantoria, bait kedua dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 

 
 

2.  Ya Tuhan, siapakah yang boleh naik 
ke gunung kudus-Mu? 
Dia yang berkata jujur dan benar 
dari hatinya yang tulus. 

         Duduk 
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PENGAKUAN DOSA 

P2 : Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah mengaku akan  

            dosa-dosa kita :  

 
Dengan segala kerendahan hati kami bersujud di hadapan-Mu ya Bapa, Karena kami 
telah bersalah dalam tutur sapa terhadap sesama, acapkali menyakiti hati orang lain. 
Hati kami penuh dengan amarah dan kebencian dengan orang lain yang beda 
pendapat. 
Ya Tuhan Mahabaik, sudilah Engkau ampuni salah dan pelanggaran kami. 

 
Umat : NYANYIAN JEMAAT: KJ 42 “TUHAN, KASIHANI” 
Do=F 2 ketuk (dinyanyikan setengah suara) 

Tuhan, kasihani, 

Kristus, kasihani, 
Tuhan, kasihani kami! 

 
P2:       Dunia menawarkan kesenangan sesaat dan kami cenderung mengikuti arus dan kami     

cenderung mengikuti arus dunia, penyembahan berhala modern. Sehingga kami 
menjadi serakah dan tidak peduli dengan penderitaan sesama. Bapa Kudus tolonglah 
kami atas sikap ego diri. Dengarlah doa kami. 

 
Umat : NYANYIAN JEMAAT: KJ 42 “TUHAN, KASIHANI” 
Do=F 2 ketuk (dinyanyikan setengah suara) 

Tuhan, kasihani, 

Kristus, kasihani, 
Tuhan, kasihani kami! 

 
BERITA ANUGERAH 
PF  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita   

anugerah pengampunan seperti tertulis dalam YESAYA 55 : 7  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: GB 33 : 1, 2 “TUHAN ALLAH JANGANLAH”  
DO = D 4/4 ketuk    (bait pertama dinyanyikan seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian) 

1.  Tuhan Allah, janganlah 

     Kau menghukum aku. 
     O, berapa lamakah 
     lanjut amarah-Mu? 
     Dosaku, murka-Mu, 
     hapuskanlah itu 
     oleh darah Kristus! 
 
2.  Perempuan Dalam maut yang kelam 
        siapa yang bersyukur? 
     Laki2  Jiwaku luputkanlah 
        dari alam kubur. 
     Semua  Biarlah s"lamanya 
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        aku menyanyikan 
        bagi-Mu pujian. 

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

Tertulis dalam EFESUS 4 : 1 - 6  yang menyatakan:………. 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 
hidup dan kesaksian kita di dunia. 

NYANYIAN JEMAAT:  KJ 48 : 1 “KEMULIAAN BAGI BAPA” 
 

       
Duduk 

⌘ Kesaksian Pujian 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA EPIKLESE  

     PEMBACAAN ALKITAB 
PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan.Haleluya!  
J  NYANYIAN JEMAAT KJ 473a "HALELUYA” 

               
P3  Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab KELUARAN 18 : 13 - 16 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 
DO=Bes 4/4 

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan: 
Ya Bapa, Put'ra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. 

                   Duduk 

KHOTBAH     “MENGHORMATI KETETAPAN ALLAH” 

 
Saat Teduh 
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JAWABAN JEMAAT 
 
NYANYIAN JEMAAT: GB 285 : 1, 2, 3, 4 “DALAM ROH YESUS KRISTUS” 
LA=G 2/4  (Bait pertama oleh kantoria, bait kedua, ketiga, bait keempat dan refrain oleh seluruh 
jemaat) 
      1.  Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap, 
             dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap, 
             mendoakan semua jadi satu kelak. 
 
             Reff: 
             Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya 
             dalam kasih Tubuh Kristus yang Esa. 
       2.  Presbiter  Kita jalan bersama bergandengan erat, 
             Perempuan kita jalan bersama bergandengan erat, 
             Laki-laki  menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Refr, ..... 

 
       3.   Perempuan Kita bahu-membahu melayani terus, 
             Laki-laki  kita bahu-membahu melayani terus, 
             Presbiter  Kita saling membela dalam kasih kudus. Refr, ..... 
 
       4.   Puji Bapa sorgawi, Pemberi kurnia! 
             Puji Yesus, Mesias, Penebus dunia! 
             Puji Roh, Pemersatu dalam kasih baka. Refr, ..... 

 
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 Amsal 3 : 9-10  yang menyatakan :  
    “Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala 

penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai 
melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah 
anggurnya.”  

    Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 

NYANYIAN JEMAAT:  GB 83 : 1, 2 & 3 “MARILAH MENGUCAP SYUKUR” 

DO=ES 4/4 
1. Marilah mengucap syukur pada Allah 

atas rahmat yang telah dib"rikan bagi dunia. 
Kristus t"lah berkorban bagi umat manusia, 
marilah bersyukur, muliakanlah nama-Nya. 

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

Setelah itu menyanyikan bait selanjutnya--- 
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2.  Oh, betapa kasih Tuhan 

bagi kita sungguh nyata 
apapun di dunia 
tak sebanding. 
B"rikanlah hidupmu 
untuk pelayanan kasih, 
itu persembahan 
yang sejati bagi Dia. 

 
---Jemaat memberikan persembahan melalui Kantong persembahan  

yang diedarkan oleh Majelis Jemaat bertugas--- 

 
3.  Mari bawa persembahan 

dengan hati sukacita 
jangan kau sedih 
atau terpaksa, 
kar"na Tuhan s"lalu 
memberkati tiap orang 
yang bermurah hati 
memberikan persembahan 

 
DOA SYUKUR 
P4   : Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini  
                           kepada Tuhan dalam doa syukur : 

  Allah sumber kasih dan berkat. Kami telah memberi sebagai umat yang    
  selalu diberikan kecukupan maupun kelimpahan. 

 
U  : Mampukan kami untuk selalu memberikan yang terbaik bukan sisa-sisa 

dari apa yang Kau berikan. 
 
P4 & U : 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       : 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 1 PETRUS 1 : 22, yang menyatakan :  

 “Karena kamu menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu 
dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu 
bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu.“  
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NYANYIAN JEMAAT:  KJ 424 : 1, 2  “YESUS MENGINGINKAN DAKU” 
Do = F 6 ketuk (2X3)  (Bait pertama dan refrein oleh jemaat, bait kedua secara bergantian) 
      1.  Yesus menginginkan daku 
          bersinar bagiNya, 
          di mana pun 'ku berada, 
          'ku mengenangkanNya. 
 
          Refrein: 
          Bersinar, bersinar; 
          itulah kehendak Yesus; 
          bersinar, bersinar, 
          aku bersinar terus. 
 
     2. Perempuan Yesus menginginkan daku 
                                    menolong orang lain, 

         Laki-laki               manis dan sopan selalu, 
                                    ketika 'ku bermain. 

 
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 402a “AMIN” 

           
 

---Salam Persekutuan--- 


