
h a l , 1  

Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat 

(GPIB) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

TATA IBADAH   
MINGGU EPIFANI 

 

12 Januari 2020 
 

 
 
 
 

Jemaat “GIDEON” Kelapadua – Depok 
Jl. Komjen Pol M. Jasin – Kelapadua, Pasirgunung Selatan 
Ksatrian Amji Atak (Komp. BRIMOB POLRI) Kelapadua 

 
 



h a l , 2  

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 EPIFANI.  
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 PKJ 27 : 1, 2, 3  “NYANYIKANLAH NYANYIAN BARU” 
Do = f 4 ketuk (Bait pertama dan ketiga dinyanyikan oleh jemaat, bait kedua secara bergantian, refrein semua) 

Jemaat      1.  Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta cakrawala. 
   Segala Serafim, Kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namaNya. 

 
semua   Reff 
   Bersorak-sorai bagi Rajamu! 
   Bersorak-sorai bagi Rajamu! 
  

(Prosesi Firman Tuhan dibawa masuk ruang Ibadah) 

Laki-Laki  2.    Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. 
Perempuan     Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. 
              Refr, ........ 

 

Jemaat     3.   Wahai langit yang mengatasi s'gala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. 
          Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan Penciptamu. 

                       Refr,..... 
 

V O T U M  
PF : Ibadah Hari Minggu Epifani 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 EPIFANI ini terambil dari Injil 
MATIUS 3 : 16 – 17  yang mengatakan ”Sesudah dibaptis, Yesus segara keluar dari air 

dan pada waktu itu juga langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati 
turun ke atas-Nya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan: “Inilah AnakKu 
yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan.” 
 
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 156 : 1, 2 “NAMA YESUS BERKUMANDANG”     
Do=f 9/8  (Bait pertama dinyanyikan oleh jemaat, bait kedua dinyanyikan secara bergantian, Refrein semua)  

Jemaat        1.  Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia 
   Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia 
   Hai, dengarkan panggilanNya dan tinggalkan dosamu 
   tiap orang yang percaya, pada Dia berteduh 
 
Semua   Reff: 
   Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku 
   Bersyukur di jalan s’lamat, aku puji namaMu 
 
Laki-Laki     2.  Nama Yesus bercahaya di segala negeri; 
   dalam t'rang penghiburan-Nya pengharapan berseri! 
Perempuan  Nama itu mengenyahkan kegelapan dunia. 

   Kuasa dosa dikalahkan oleh nyala kasih-Nya! Refr, ..... 

Duduk 

PENGAKUAN DOSA 
P2    : Marilah saudara-saudara dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri di 

hadapan Allah dan di tengah kehadiran kita bersama. Kita berdoa :  
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. 

 
NYANYIAN JEMAATPKJ 37 : 1 “BILA KURENUNG DOSAKU”      

        Do=g 4 ketuk (dinyanyikan ½ suara oleh seluruh jemaat)          
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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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. 
 

NYANYIAN JEMAATPKJ 37 : 2 “BILA KURENUNG DOSAKU” 
2. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, 
  Iri hati dan benciku kadang menjelma. Refr, ..... 

 
BERITA ANUGERAH 

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

Anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 PETRUS 2 : 9 – 10 “Tetapi 
kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, 
umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-
perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dar 
kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib; kamu, yang dahulu bukan 
umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu 
tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. . 

  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: PKJ 14 “KUNYANYIKAN KASIH SETIA TUHAN” 

     
 

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

seperti tertulis dalam 1 PETRUS 3 : 8 - 12 yang demikian bunyinya… 
  Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan 

di seluruh dunia. 
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NYANYIAN JEMAAT GB 381 : 1, 2, 3 “KEMULIAAN BAGI ALLAH” 
Do=f (bait pertama dinyanyikan oleh seluruh jemaat, bait kedua oleh laki-laki, bait ketiga oleh perempuan) 

Jemaat          1.   Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi 

                  dan damai sejahtera di bumi 
                 di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. 
 
Laki-Laki       2.  Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa Mahakuasa, 
                  Engkaulah yang layak kami puji, 
                  menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu! 

 
Perempuan   3.   Anakdomba, Jurus'lamat, Put'ra Allah Mahakuasa, 

                Engkau yang menghapus dosa dunia, 
                kasihanilah kami, dengarlah doa kami! 

Duduk 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA EPIKLESE  

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

 NYANYIAN JEMAAT       GB 394 “HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU” 
 

  
P3    : Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil MATIUS 3 : 1-15 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 4/4 
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 

                       
Duduk 
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KHOTBAH  “DIA MEMBERI DIRI UNTUK DIBAPTIS” 

NYANYIAN JEMAAT  GB 62 : 1, 2, 5  “SIAPA YANG BERPEGANG” 
Do=f 3/4 (bait pertama dinyanyikan oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian, bait kelima semua,   
                    refrein semua)  
Jemaat        1.  Siapa yang berpegang 

        pada sabda Tuhan 
        dan setia mematuhi-Nya. 
                    Hidupnya mulia 
        dalam cah'ya baka 
        bersekutu dengan Tuhannya. 
      

 Semua      Reff: 
          Percayalah dan pegang sabda-Nya: 
          hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia! 

 
Perempuan  2.  Bayang-bayang gelap 
         ‘kan dihapus lenyap 
                          oleh sinar senyum wajah-Nya; 
Laki-Laki       rasa takut dan syak 
               ‘kan menghilang cepat 
         dari yang berpegang pada-Nya. Refr, ...... 
 
Semua   5. Oh, betapa senang  
         hidup dalam terang  
         beserta Tuhan di jalan-Nya,  
         jika mau mendengar  
                        serta patuh benar  
                        dan tetap berpegang pada-Nya, 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, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan,  
          dengan memberi persembahan kepada-Nya.  

    Dengarlah nas Alkitab dalam 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. 
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NYANYIAN JEMAAT  GB 89 : 1, 2, 5 “DUNIA INI UNTUK KEMULIAAN TUHAN” 
Do=es 4/4 (Bait pertama dan kelima oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian) 

 

Jemaat        1. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 
   Kita perbuat apa dengannya? Amin. 
   Amin, amin, amin, amin. 
   Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 
 

---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. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 
   Perempuan  Kita perbuat apa dengannya? Amin. 
   Semua             Amin, amin, amin, amin. 

     Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 
 

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

 

  Jemaat         5. Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin 
                          Kita perbuat apa dengannya? Amin. 
                          Amin, amin, amin, amin. 
                          Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 

DOA SYUKUR 
P4          :  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: 

Jemaat  : Ya Kristus, Tuhan kami, Kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau  
                selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui     
                persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat 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! Pergilah dan sampaikanlah kepada sesama Kasih Allah    
   yang begitu besar dalam kehidupan kita dan dalam lingkungan masyarakat, bangsa     
             dan negara. Ingatlah Nas Alkitab yang tertulis 2 Tesalonika 3 : 3 “Tetapi Tuhan  
              adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan  memelihara kamu     
              terhadap yang jahat.”         
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 NYANYIAN JEMAAT:  GB 120 : 1 - 2  “KRISTUS MEMANGGIL DIRIKU”  
 (bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua dinyanyikan secara bergantian, refrein oleh semua)                                        

  

 
 
Laki-Laki  2. Mari semua ikutlah memb"rikan diri pada-Nya; 
                    jadilah alat dalam tangan Tuhanmu. 
Perempuan  Pergi ke s"luruh dunia. nyatakan kasih Tuhanmu, 
                    supaya dunia pun percaya pada-Nya. 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 402a “AMIN” 

 
 

---Saat Teduh dan Salam Persekutuan--- 


