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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 II 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 

kita, kita mengangkat pujian untuk menyambut Tuhan…. 
   

MENGHADAP TUHAN 
 
NYANYIAN JEMAAT KJ 139 : 1, 3 & 5  “T’RANG BINTANG FAJAR BERSERI” 
Do=d 1 ketuk (Bait pertama dan kelima dinyanyikan oleh jemaat bait ketiga  secara bergantian) 

 

 
  

(Prosesi Firman Tuhan dibawa masuk ruang Ibadah) 

Kantoria  3.   Pancarkanlah di batinku 
    cahaya sinar kasihMu, 
Laki-Laki  Permata yang abadi! 
   Ya Pokok-anggur yang benar, 
Perempuan  buatlah rantingMu segar 
   berbuah yang sejati! 
Presbiter  Kaulah Nyala 
   pengasihan, kebajikan 
Semua   dalam hati: 
   rindu lama Kauobati! 
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Jemaat    5.  Ya Bapa Mahamulia, 
        sebelum ada dunia 
        telah Kaupilih aku. 

        Di dalam Putra TunggalMu 
        Kau menerima diriku: 
        padaNya "ku terpadu. 
        Haleluya! 
        Hidup sorga yang sempurna 
        diberiNya: 
        sukacita tak terhingga! 

 

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 II Sesudah Natal ini terambil dari Injil 
MATIUS 2 : 10 - 11 ”Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. 
Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat Anak itu bersama Maria, Ibu-Nya, 
lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan 
mempersembahkan persembahan kepada-Nya, yaitu emas, kemenyan dan mur.” 
 
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 144b : 1, 3 “SUARA YESUS KUDENGAR”     
Do=d 6 ketuk (2x3) (Bait pertama dinyanyikan oleh jemaat, bait ketiga dinyanyikan secara bergantian)  

Jemaat     1.  Suara Yesus kudengar, "Hai Mari yang penat, 
   Serahkanlah kepadaKu bebanmu yang berat." 
   Kepada Yesus, Tuhanku, "ku datang berserah; 
   jiwaku yang letih lesu dibuatNya lega. 

Laki-Laki 3.  Suara Yesus kudengar, 
   ‘Akulah Sang Terang. 
Perempuan  Lihatlah sinar wajahKu: 
   harimu cemerlang.’ 
Kantoria  ‘Ku datang pada Tuhanku, 
   Mentari mulia; 
Semua   seluruh jalan hidupku 
   cerah bahagia. 

Duduk 
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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.  
Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, 
dan lengkapilah kami dengan Roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami! 
Dengarlah, ya Tuhan. 

 
NYANYIAN JEMAAT PKJ 45 : 1, 2  “TUHANKU, AMPUNI DOSAKU”      

Do=d 4 ketuk (dinyanyikan ½ suara oleh seluruh jemaat)          
 1.  Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku; 

  O, berapa lamakah lanjut amarahMu? 
  Dosaku, murkaMu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus! 

 2.   Dalam maut yang kelam siapa yang bersyukur? 
Jiwaku luputkanlah dari alam kubur. 
Biarlah s'lamanya aku menyanyikan bagiMu pujian! 

BERITA ANUGERAH 

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

Anugerah pengampunan seperti tertulis dalam IBRANI 9 : 13 – 14 “Sebab, 
jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu 
lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka 
disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh Roh 
yang kekal telah mempersembahkan diri-Nya sendiri kepada Allah 
sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani 
kita dari perbuatan-perbutan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah 
kepada Allah yang hidup. 

  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 149 : 1, 2, 3 “SANG MAHA TABIB T’LAH DEKAT” 
Do=es 6 ketuk (Bait pertama dinyanyikan oleh kantoria, bait kedua secara bergantian, bait ketiga oleh 
jemaat, Refr oleh seluruh jemaat) 
Kantoria  1. Sang Maha Tabib t'lah dekat, 
       yaitu Tuhan Yesus. 
       Wahai yang sakit dan penat, 
       dengarlah suara Yesus! 
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Jemaat   Refrein: 
   Baik di dunia yang fana, 
   baik di sorga yang baka, 

   yang terindah s'lamanya 
   nama Tuhan Yesus. 
 
Laki-Laki      2.   DiampuniNya dosamu; 
    dengarlah suara Yesus. 
Perempuan  Menuju sorga jalanmu 
   bersama Tuhan Yesus. Refr, ..... 
 
Jemaat          3.  Segala puji bagiNya, 
   telah 'ku ikut Yesus 
   OlehNya aku s'lamatlah; 
   kucinta Tuhan Yesus. Refr, ..... 

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

seperti tertulis dalam YAKOBUS 2 : 14 - 17 yang demikian bunyinya… 
  Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita 

dan di seluruh dunia. 

NYANYIAN JEMAAT: GB 49  “KASIH PASTI LEMAH LEMBUT” 
Do=A 4/4 (Dinyanyikan secara bergantian, Refrein oleh seluruh jemaat) 
 

Laki-Laki     1. Kasih pasti lemah lembut, 
       kasih pasti memaafkan, 
Perempuan     kasih pasti murah hati. 
       Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. 

     Presbiter         Kasih pasti lemah lembut, 
       kasih pasti memaafkan, 
Semua      kasih pasti murah hati. 
       Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. 
 
Jemaat       Reff: 
       Ajarilah kami ini saling mengasihi. 

       Ajarilah kami ini saling mengampuni. 
       Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan 
       kasih-Mu kudus tiada batasnya.         

Duduk 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 
DOA EPIKLESE  

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

    PKJ 294 “HALELUYA, AMIN” 
 
 
 
 
 
 
 

 
  P3    : Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil MATIUS 2 : 1-6 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  “DATANG MENYEMBAH DIA” 

NYANYIAN JEMAAT  KJ 109 : 1, 2, 4  “HAI MARI, BERHIMPUN” 
 Do=g 4 ketuk  (bait pertama dinyanyikan oleh seluruh jemaat, bait kedua oleh Laki-Laki dan keempat  
                                oleh perempuan) 

Jemaat      1.   Hai mari, berhimpun dan bersuka ria! 
    Hai mari semua ke Betlehem! 
    Lihat Yang lahir, Raja bala sorga! 
    Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, 
    sembah dan puji Dia, Tuhanmu! 
 

Laki-Laki      2.  Terang yang ilahi, Allah yang sejati, 
    t’lah turun menjadi manusia. 
    Allah sendiri dalam rupa insan! 
    Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, 
    sembah dan puji Dia, Tuhanmu! 

 
Perempuan   4.  Melihat bintangNya, datang orang Majus 
    menghantar emas, kemenyan dan mur. 
    Marilah kita persembahkan hati. 
    Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, 
    sembah dan puji Dia, Tuhanmu! 
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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 81 : 1, 2, 3 “ALLAH, SUMBER KEMURAHAN” 
Do=C 4/4 (Bait pertama dan ketiga oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian, refrein oleh Jemaat) 

Jemaat      Reff: 
       Allah, Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. 
       Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan, kini dan kekal. 
 
Jemaat  1. Bawa persembahanmu seg'ra 
        pada Tuhan Allahmu. 
        Ingat akan janji-Nya tetap, 
       Ia memberkatimu. 

 
---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.  B'ri persepuluhanmu dengan 
          hati tulus dan penuh. 
   Perempuan      Kasih dan setia Tuhanmu 
          dilimpahkan padamu. Refr, ..... 
 

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

  Jemaat  3. B'rilah dengan rela dan senang 

          b'ri kepada Tuhanmu. 
         Tak 'kan kekurangan apapun, 
         kau dipelihara-Nya. Refr, ..... 
 

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 
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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 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:  GB 116 : 1 - 2  “YESUS INGINKAN DIRIMU BERSINAR T’RANG”  
 Do=d 4/4(bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua dinyanyikan secara bergantian, refrein oleh jemaat)                                        
 Jemaat       1.  Yesus inginkan dirimu bersinar t'rang 
    agar seluruh dunia memuji-Nya. 
    Bawa cahaya-Nya di tiap langkahmu, 
    agar terang-Nya makin jauh tersebar. 
 
 Jemaat  Reff: 
   Di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu, 
   ingatlah Kristus minta darimu; 
   pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, 
   supaya dunia mengagungkan nama-Nya 
 

Laki-Laki      2. Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya 
          bagi semua orang yang berkesah. 
Perempuan      Jadikan firman-Nya pelita bagi-Mu, 
          agar hidupmu jadi saksi teguh. Refr, ..... 

 
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.  

(Bilangan 6:24-26) 

NYANYIAN JEMAAT: GB 402c “AMIN” 

    
 

---Saat Teduh dan Salam Persekutuan--- 


