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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 

pada hari ini, kita mengangkat pujian untuk menyambut Tuhan…. 
   

MENGHADAP TUHAN 
 
NYANYIAN JEMAAT GB 341 : 1, 2 “ALLAH BAPA, TUHAN” 

          (Bait Pertama dinyanyikan oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian, refrein seluruh Jemaat) 

      Jemaat  1. Allah Bapa, Tuhan, Allah Maha agung. 
      Kaulah perlindungan, Benteng yang teguh. 
      Dilintasan waktu, kami Kaunaungi, 

      dalam kelemahan, kuat Kauberi. 
 
      Refrein: 
      Curahan rahmat dan kasih setia-Mu lanjutkan Tuhan, 
      bagi orang-orang yang sudah mengenal Engkau. 
                 Keadilan-Mu dan pembaharuan-Mu nyatakan Tuhan, 
                 jadi kesukaan bagi yang tulus hatinya. 
                 Kasih setia-Mu abadi. 

 

(Prosesi Firman Tuhan dibawa masuk ruang Ibadah) 
 

Laki-Laki 2.  Allah Bapa, Tuhan, Sumber pengharapan, 
            Penentu sejarah di masa depan. 
Perempuan    Di sepanjang tahun kami Kausertai, 
                      songsong hari baru, bumi yang permai. Refr, ..... 

V O T U M  

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 
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NAS PEMBIMBING                 
Nas Pembimbing dalam Ibadah Hari Minggu SESUDAH NATAL ini terambil dari:  
YEREMIA 29 : 11 “Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang 

ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan 
damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan 
kepadamu hari depan yang penuh harapan.” 
 

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

Kristus, menyertai kamu. (1 Korintus 1:3) 
J Dan menyertaimu juga. 
 

NYANYIAN JEMAAT: KJ 412 : 1, 2, 3 “TUNTUN AKU, TUHAN ALLAH”  
(bait pertama dan ketiga dinyanyikan oleh Jemaat, bait kedua secara bergantian) 

Jemaat   1. Tuntun aku Tuhan Allah, lewat gurun dunia. 
       Kau perkasa dan setia; bimbing aku yang lemah 
        Roti sorga, Roti sorga, puaskanlah jiwaku, 
       Puaskanlah jiwaku. 
 

Laki-Laki  2. Buka Sumber Air Hidup, penyembuh jiwaku 
    Dan berjalanlah di muka dengan tiang awanMu. 

Perempuan      Jurus’lamat, Jurus’lamat Kau Perisai hidupku, 
          Kau Perisai hidupku 
 
Jemaat   3. Pada batas Sungai Yordan hapuskanlah takutku. 

                              Ya Penumpas kuasa maut, tuntun aku sertaMu. 
      Pujianku, pujianku bagiMu selamanya, 
        bagiMu selamanya. 

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 42 : 1, 4 “KUASA DARAH YESUS MENYUCIKAN”              
(bait pertama dinyanyikan oleh jemaat, Bait keempat secara bergantian, refrein oleh jemaat 
dinyanyikan ½ suara) 

Do = A 4/4 
Jemaat  1.  Kuasa darah Yesus menyucikanmu 
             hingga 'kau jadi putih bersih. 
             Yakinkah engkau pada anug'rah-Nya? 
            Sudahkah kau dibasuh bersih? 
 
             Refrein: 
             Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih 
             dalam darah Anak Domba yang Kudus? 
            Sudahkah 'kau dihapus bersih? 

 
Laki-Laki       4.  Hai tanggalkan jubah dosa tercemar, 
        hingga kau jadi putih bersih. 
Perempuan      Tersedia sumber air yang jernih, 
                          jiwa kotor menjadi bersih! Refr, ..... 

 
BERITA ANUGERAH 

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

Anugerah pengampunan seperti tertulis dalam ROMA 4 : 7 – 8 “Berbahagialah 
orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, dan yang ditutupi 
dosa-dosanya; berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak 
diperhitungkan Tuhan kepadanya.” 

  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 50 : 1, 2 “PERUBAHAN AJAIB” 
(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian, Refrein oleh seluruh jemaat) 

Jemaat       1.   Perubahan ajaib terjadi padaku, 
       ketika kasih Yesus masuk di hatiku. 
       Api Roh-Nya yang Kudus murnikan jiwaku, 
       hingga hidupku yang lama kini jadi baru. 
 
       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. 
 
Laki-Laki      2.   Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut 
                          setia, murah hati, bawa sukacita, 
Perempuan        rendah hati dan ramah terhadap orang lain 

                   itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Refr, ..... 
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PERINTAH HIDUP BARU 
PF  Marilah berdiri… dengarlah perintah hidup baru sebagai tujuan Perjanjian Tuhan 

seperti tertulis dalam KOLOSE 3 : 12 - 17 yang demikian bunyinya… 
  Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita 

dan di seluruh dunia. 

NYANYIAN JEMAAT: GB 383 : 1  “GLORIA, GLORIA, GLORIA” 

         
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 52 : 1-2 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 
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KHOTBAH  “MENSYUKURI PENYERTAAN ALLAH” 

      NYANYIAN JEMAAT  GB 230 : 1, 2  “DALAM BIMBANG DAN RESAH” 
(bait pertama dinyanyikan oleh seluruh jemaat, bait kedua dinyanyikan bergantian) 

Do = G 3/4 
 
Jemaat  1. Dalam bimbang dan resah, 
       ‘ku bertanya pada Tuhan: 
        ‘Salibku mengapa sungguh berat?" 
       Tuhan jawab doaku: 
       ‘Karna "kau yang "Ku percaya; 
       kekuatan "Ku b"ri padamu." 
 
       Reff: 

        Pada Tuhan saja rahasia hidupku, 
                    walaupun terangku semakin redup 
                    ‘ku yakin Tuhan yang pegang 
                    segenap masa depanku, 
                    bimbang ragu pun hilang lenyap 
 
Perempuan  2.   Dalam dunia yang kelam 
          kuasa dosa membayangi, 
Laki-Laki        aku ingin Kau tetap sertaku 
          Datanglah, ya Tuhanku, 
Jemaat         singkirkanlah kabut dosa 

                                  dan terangi jalan hidupku. 
 

PENGAKUAN IMAN   
Jemaat yang Tuhan kasihi, mari berdiri bersama orang percaya diseluruh dunia kita 

      mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli masing-masing berkata  
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 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. 
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NYANYIAN JEMAAT  GB 86 : 1, 2, 3 “AKU BERSYUKUR” 
(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait selanjutnya secara bergantian, refrein oleh jemaat) 

Do=Es 2/4 

Jemaat   1. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku; 
    Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. 
 
   Reff. 
    Puji dan syukur kunaikkan kepada-Nya 
    Yang Maha kudus, di sorga, terpujilah. 
    Dia sumber hidupku; 
    bagi-Nya syukur dan pujian s'lamanya. 

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

Setelah itu menyanyikan bait selanjutnya--- 

Laki-Laki      2. Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku; 
        Perempuan     sandang panganku dipenuhi oleh-Nya.  
 

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

        Jemaat        3.  Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku; 
                                harta dan benda dicukupkan bagiku. Refr, ..... 

 
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 340 : 1-3  “PADA JALAN KAMI YANG BERAT”  
 (bait pertama dinyanyikan oleh Jemaat ketiga dinyanyikan bergantian, refrein dinyanyikan oleh jemaat)                                        

Do=Es 4/4 

Jemaat  1. Pada jalan kami yang berat, 
        amani utupe na ustawi. 
                   Kami butuh kuat dan berkat, 
                   amani utupe na ustawi. 
                    
                   Reff: 
       B’rilah damai sejaht"ra, 
        amani utupe na ustawi. 
        B’rilah damai sejaht"ra, 
        amani utupe na ustawi. 

 

Laki-Laki  3. Puji Tuhan, Haleluya! 
       *Amani utupe na ustawi. 
     Perempuan     Puji Tuhan, Haleluyal 
                   Amani utupe na ustawi. 
 

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 402c “AMIN” 

       
 
 

---Saat Teduh dan Salam Persekutuan--- 


