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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 I SESUDAH EPIFANI.  
Diinformasikan kepada Jemaat, bahwa mulai Ibadah hari ini, akan diedarkan 
kembali kantong persembahan berwarna merah guna mendukung pelaksanaan 
Persidangan Sinode Tahunan 2020 di Bogor. 
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan dihadapan Tuhan.  
Pemberitaan Firman pada ibadah ini disampaikan oleh …… 

 
AJAKAN BERIBADAH 

   P2:  Kristus Sang Bintang Fajar, kehadiran Yesus Kristus telah memancarkan terang di 
tengah kegelapan, pengharapan ditengah penolakan dan damai sejahtera di balik 
setiap kekacauan.   
Dengan sukacita, marilah kita memuliakan Allah lewat pujian dan penyembahan. 
Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir ditengah persekutuan kita, 
serta mengangkat pujian untuk menyambut Tuhan…. 

   

MENGHADAP TUHAN 
 
NYANYIAN JEMAAT GB 1 : 1, 2, 3  “PUJILAH SANG PENCIPTA” 
Do = C 4/4 (Refr oleh semua, Bait pertama dan ketiga dinyanyikan oleh jemaat, bait kedua secara bergantian) 
Semua    Reff: 

  Pujilah Sang Pencipta, Maha mulia, 
  pujilah Dia hai segala malak-Nya, 
  Keagungan-Nya mengatasi semesta, 
  segala yang tercipta puji nama-Nya. 
 
Jemaat             1. Samud'ra raya, gunung, lembah, 

               hewan, tumbuhan, hai bernyanyilah. 
  

(Prosesi Firman Tuhan dibawa masuk ruang Ibadah) 

Laki-Laki       2. Tua dan muda hai ikutlah, 
Perempuan  angkat suaramu, nyanyi bergemar, Refr, ..... 
 
Jemaat           3. Segala bangsa di dunia 
                          pun raja-raja mari pujilah, 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 I Sesudah EPIFANI ini terambil dari Injil 
YOHANES 8 : 12  yang mengatakan: Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata-
Nya: .”Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam 
kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.” 
 
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 40 : 1, 2 “KASIH DARI TUHANKU”     
Do=d 6/8  (Bait pertama dinyanyikan oleh jemaat, Refr semua, bait kedua dinyanyikan secara bergantian)  
Jemaat          1.      Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut, 
                    kurindukan kasih-Nya. Kasih besar! 
                    Yesus jadi manusia; pikul dosa dunia; 
                    sukacita nyatalah: Kasih besar! 
 
Semua                    Reff: 
                    Kasih besar! Kasih besar! 
                    Kasih Tuhanku ajaib dan besar: Kasih besar! 
 
Laki-Laki       2.      Orang buta lihat t"rang dan yang lumpuh pun tegak 
        orang mati bangkitlah: Kasih besar! 
Perempuan       Yang berdosa dan cemar dikasihi oleh-Nya, 
                               yang terkungkung bebaslah: Kasih besar! 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 :  
Ya Allah yang Kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di 
hadapanMu hakekat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat 
jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan 
kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui 
betapa sering kami berdosa; mengembara dari jalanMu, menyia-nyiakan 
pemberianMu dan melupakan kasihMu. Ya Allah Mahakasih, kasihanilah kami 
orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah 
menyakiti hatiMu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan; 
bersihkanlah kami dari dosa demi nama AnakMu yang kekasih. Tolonglah kami, ya 

Allah Yang Pengasih, agar kami hidup dalam terangMu, dan berjalan pada jalanMu 
sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami.  
Demikian pengakuan jemaat-Mu. 

 
NYANYIAN JEMAAT: GB 32 : 1, 2 “TUHAN YESUS” 
Do=Es 3/4  (dinyanyikan ½ suara oleh seluruh jemaat) 
  1.   Tuhan Yesus. 
  Kami sering tidak patuh 
  melakukan yang Engkau firmankan. 
  Tuhan Yesus. 
  Kami sering tidak patuh 

  melakukan tanggung jawab kami. 
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  2.   Tuhan Yesus. 
  Kami lemah, tidak mampu 
  memerangi kemalasan kami. 

  Tuhan Yesus. 
  Kami lemah, kami rapuh. 
  Tuhan tolong kuatkanlah kami 
  Coda: 
  Ampuni dosa kami. 

     

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

Anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat 1 PETRUS 2 : 24 yang 
demikian bunyinya: “Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-
Nya di kayu salib, supaya kita, yang telah mati terhadap dosa, hidup 
untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh. 

  Berdasarkan Firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami 
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak 
dan Roh Kudus. 

J     SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.  

NYANYIAN JEMAAT: GB 42 :1, 2 “KUASA DARAH YESUS MENYUCIKANMU” 
Do=A  4/4  (Bait pertama dinyanyikan oleh jemaat, Refr semua, bait kedua secara bergantian) 
Jemaat  1.  Kuasa darah Yesus menyucikanmu 
        hingga ‘kau jadi putih bersih. 
        Yakinkah engkau pada anugerah-Nya? 
        Sudahkah kau dibasuh bersih? 
 
 semua                 Refrain: 
        Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih 
        Dalam darah Anak domba yang Kudus? 
        Sudahkah 'kau dibasuh bersih? 
 
Perempuan 2.  ‘Kau tetap di samping Jurus'lamatmu 
         hingga kau jadi putih bersih. 
Laki-Laki             Berteduhkah 'kau di bawah salib-Nya? 
        Sudahkah kau dibasuh bersih? Refr,..... 

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

seperti tertulis dalam Surat 1 KORINTUS 13 : 1 - 7 yang demikian bunyinya… 
  Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan 

di seluruh dunia. 

NYANYIAN JEMAAT GB 47 : 1, 2 “KASIH ITU SABAR” 
Do=d 4/4 (dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 
1.  Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. 
  Ia tak cemburu, tidak megahkan diri dan sombong. 
  Kasih itu sabar, kasih itu bersahaja, 

  kasih tak serakah, tidak mementingkan diri sendiri. 
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  Reff: 
  Dalam kasih, kita saling memahami, 
  berbagi suka maupun duka bersama. 

  Tak memandang insan dalam perbedaan, 
  semua sama di hadapan Allah. 
 
2.  Kasih itu sabar, kasih itu memaafkan, 
  kasih tak pemarah, tak menyimpan kesalahan sesama 
  Kasih itu sabar, kasih itu tulus hati 
  kasih s"lalu bawa sukacita serta damai sejaht"ra. 
 
  Coda: (Setelah Reff bait ke.2) 
  Kasih itu sabar, kasih tak berkesudahan, 
  Walau dunia hilang, tapi kasih tetap ada s'lamanya. 

Duduk 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

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

 NYANYIAN JEMAAT       PKJ 296 “HALELUYA” 

   
 

P3   : Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab YESAYA 49 : 1-7 yang menyatakan    

         .............. Demikianlah pembacaan Alkitab. 
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  “TERANG BAGI BANGSA-BANGSA” 
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NYANYIAN JEMAAT GB 251 : 1, 2 “SIYAHAMBA/MARI JALAN DALAM T’RANG 
TUHAN” 
Do=g 4/4 (Bahasa Afrika Selatan oleh Kantoria. Bahasa Indonesia bait pertama oleh seluruh Jemaat, bait 
kedua secara bergantian) 

Kantoria   1. Siyaham' ekukhanyen' kwen khos, 
siyaham' ekukhanyen' kwen khos. 
Siyaham' ekukhanyen' kwen khos, 
siyaham' ekukhanyen' kwen khos. 
Siyahamba. Oo-h, siyaham' ekukhanyen' kwen khos. 
Siyahamba. Oo-h, siyaham' ekukhanyen' kwen khos. 

 
Jemaat     1. Mari jalan dalam t'rang Tuhan, 

mari jalan dalam t'rang Tuhan. 
  Mari jalan dalam t'rang Tuhan, 

mari jalan dalam t'rang Tuhan. 

  Mari jalan, oo-h, mari jalan dalam t'rang Tuhan. 
  Mari jalan, oo-h, mari jalan dalam t'rang Tuhan. 
 
Laki-Laki     2.      Hai pancarkan sinar t'rang Tuhan, 
       hai pancarkan sinar t'rang Tuhan. 
Perempuan     Hai pancarkan sinar t'rang Tuhan, 
      hai pancarkan sinar t'rang Tuhan. 
Presbiter     Hai pancarkan, oo-h, hai pancarkan sinar t'rang Tuhan 
       Hai pancarkan, oo-h, hai pancarkan sinar t'rang Tuhan 

 
PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  

duduk 
DOA SYAFAAT   (diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan, GB 389a) 

⌘ Kesaksian Pujian 

UNGKAPAN SYUKUR   
P4       Jemaat  yg  diberkati Tuhan, saatnya  kita  memberikan  persembahan  syukur,   

   dan  memberikannya  dengan  hati  yang  tulus  penuh  sukacita,  agar  berkenan      
 kepada-Nya dan Tuhan memberkatinya. 

      Dengarlah nas yang terdapat dalam Kitab 1 Tawarikh 29 : 17 yang menyatakan :     
      ”Aku tahu, ya  Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan  

                 kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan    
                    sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah  
                   kulihat memberikan persembahan sukarela kepada-Mu dengan sukacita.” 

   Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara.            
 

NYANYIAN JEMAAT PKJ 147 : 1, 2, 3 “DI SINI AKU BAWA TUHAN” 
Do=f 4 ketuk (Bait pertama dan ketiga oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian) 

Jemaat     1.    Di sini aku bawa, Tuhan, 
   persembahan hidupku, semoga berkenan. 
   Berapalah nilainya, Tuhan, dibandingkan 
   berkatMu yang t"lah Kau limpahkan. 
   T"rimalah, Tuhan, O t"rimalah, Tuhan! 



h a l , 7  

 
---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.   Tanganku yang kecil, ya Tuhan, 
                belum mencari makan sendiri, ya Tuhan. 
 
Perempuan       Terimalah hatiku, Tuhan, menjadi 
                  persembahan yang Tuhan perkenan. 
                         T’rimalah, Tuhan, O t’rimalah, Tuhan! 
 

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

 

Jemaat        3.   Kuingat firmanMu, ya Tuhan, 
                         yang mengajarkan kami mengingat yang kecil: 
                         Berkati semuanya, Tuhan, supaya 
                         persembahan tetap mengalir t"rus. 
                         T’rimalah, Tuhan, O t’rimalah, Tuhan! 
 

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

Allah sumber kasih dan berkat. Terima kasih untuk kecukupan serta kelimpahan 
berkat yang Engkau berikan ditengah perjalanan hidup kami. Ajarlah kami untuk 

selalu memberikan yang terbaik dari apa yang sudah kami terima dari pada-Mu. 
Berkatilah persembahan syukur kami hari ini agar menjadi berkat di tengah 
gereja Tuhan. 
 

Jemaat : Ya Yesus Kristus. Kuduskanlah persembahan syukur kami. Dan urapilah mereka  
                yang mengelola agar berguna untuk menopang pekerjaan-Mu di tengah dunia  
               ini. Amin. 

                                                                                                                          Duduk 

PENGUTUSAN 
 
WARTA JEMAAT 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF :     Jemaat Tuhan, mari berdiri!  
  Yesus Kristus telah memberikan hidupNya untuk keselamatan manusia dan 

segenap ciptaan. Pergilah dan jadikan diri saudara teladan untuk berbuat baik. 
  Ingatlah Nas Alkitab yang tertulis dalam surat Efesus 6:8 “Kamu tahu, bahwa 

setiap orang, baik hamba, maupun orang merdeka, kalau ia telah 
berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan.” 
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 NYANYIAN JEMAAT:  GB 270 : 1, 2, 3  “TAAT, SETIA, BERTEKAD YANG BULAT”  
 Do=E 6/8 (bait pertama oleh seluruh jemaat, Refrein oleh semua, bait kedua & ketiga secara bergantian)                                        
Jemaat         1.     Taat, setia, bertekad yang bulat, 

                 itulah janji Tuhan padamu. 
                 Di bawah panji yang mulia berdaulat, 
                 kami ‘kan angkat perang bagi-Mu. 
 
Semua        Reff: 
     Angkat semboyan, jangan diamkan! 
     Tiup serunai dan maju terus! 
     Angkat semboyan, jangan diamkan; 
     Kristuslah Raja serta Penebus! 
 
Jemaat          2.   Taat, setia, teguh bersekutu dengan Engkau. ya Pemimpin besar 

Presbiter             Kar'na penuh kasih sayang pada-Mu, kami sedikit pun tidak gentar. Ref.. 

 
Laki-Laki      3.   Taat, setia, ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. 
Perempuan        Tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana takhta-Mu kudus. Ref.. 
 
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 401 “AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA” 
 

 
 

---Saat Teduh dan Salam Persekutuan--- 


