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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 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 di hadapan Tuhan.  
Pemberitaan Firman pada ibadah ini disampaikan oleh …… 
 

AJAKAN BERIBADAH 
   P2:  Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang berbakti pada saat ini oleh karenanya 

mari kita mempersiapkan hati dan pikiran, agar ibadah ini dapat berlangsung 
dengan hati yang penuh pujian dan rasa syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. 
Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita, 
serta mengangkat pujian untuk menyambut Tuhan…. 
 

MENGHADAP TUHAN 
 
NYANYIAN JEMAAT GB 15 : 1, 2  “HALELUYA, PUJI TUHAN” 
Do = A 4/4 (Bait pertama dinyanyikan oleh jemaat, bait kedua secara bergantian) 
Jemaat    1.    Haleluya, puji Tuhan. Puji Dia, Mahakuasa. 
            Sang pencipta alam raya dan segala isinya. 
            Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di sorga. 
            Dia memberikan nafas bagimu. 
            Haleluya! Puji Tuhan s’lamanya. 
  

(Prosesi Firman Tuhan dibawa masuk ruang Ibadah) 

Laki-Laki    2.   Haleluya, Puji Tuhan. 
                        Puji Dia, Mahakuasa. 

Perempuan      Lagu indah. hai nyanyikan 
                      bagi Dia, Rajamu. 
Presbiter  Kasih dan kemurahan-Nya 
   diberikan bagi kita. 
Semua   Bersyukurlah pada Dia, Tuhanmu 
   Haleluya! Puji Tuhan s"lamanya. 

V O T U M  
PF : 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 II Sesudah EPIFANI ini  dari AMSAL 3 : 5 - 6  
yang menyatakan: Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah 

bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan 
meluruskan jalanmu.” 
 
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 9 : 1, 2, 5 “PUJILAH TUHAN, HAI JIWAKU”     
Do=C 6/8  (Bait pertama dan kelima dinyanyikan oleh jemaat, bait kedua dinyanyikan secara bergantian)  
Jemaat          1.  Pujilah Tuhan, hai jiwaku; 
   pujilah nama-Nya yang kudus, segenap batinku. 
   Pujilah Tuhan, hai jiwaku, 
   dan jangan kau lupakan s'gala kebaikan-Nya. 
 
Perempuan  2.   Tuhan ampuni kesalahanmu 
   dan penyakitmu juga disembuhkan oleh-Nya. 
Laki-Laki  Dialah juga yang menebus hidupmu 
   dan bebaskan dari alam maut kejam. 
Jemaat         5.  Setinggi langit di atas bumi, 
   demikianlah kasih Tuhan bagi umat-Nya; 
   Dia jauhkan segala pelanggaran kita 
   agar hidup kita s"lamatlah. 

Duduk 

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: GB 33 : 1, 2, 3 “TUHAN ALLAH, JANGANLAH” 
Do=d 4/4  (bait pertama dinyanyikan oleh Jemaat, bait kedua oleh Laki-Laki, bait ketiga oleh Perempuan, 
dinyanyikan ½ suara) 
Jemaat           1. Tuhan Allah, janganlah 
        Kau menghukum aku. 
                  O, berapa lamakah 
                  lanjut amarah-Mu? 
                  Dosaku, murka-Mu, 
                  hapuskanlah itu 
                  oleh darah Kristus! 
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Laki-Laki  2. Dalam maut yang kelam 
                   siapa yang bersyukur? 
                   Jiwaku luputkanlah 

                   dari alam kubur. 
                   Biarlah s’lamanya 
                   aku menyanyikan 
                   bagi-Mu pujian. 
 
Perempuan     3. Bapa, kasihanilah, 
                   rahmat-Mu tunjukkan: 
                   diriku pulihkanlah 
                   dalam kesembuhan. 
                   Datanglah segera 
                   dan urapi aku 
                   dengan kurnia-Mu!     
 

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

Anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat 1 YOHANES 1 : 9 yang 
menyatakan demikian: “Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia 
dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan 
menyucikan kita dari segala kejahatan. 

  Berdasarkan Firman Tuhan itu, maka 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 44 :1, 2, 4 “MENGALIR DALAM HATIKU” 
Do=As  6/8  (Bait pertama dan keempat dinyanyikan oleh jemaat, Refr semua, bait kedua secara bergantian) 
Jemaat         1. Mengalir dalam hatiku 
   ceria dan damai kekal. 
   Kunyanyikan damai besar; 
   anug'rah kasih Allah. 
 
   Refrain: 
Semua  Damai, damai! Kasih 
   yang sungguh ajaib, 
   Betapa besar kasih-Nya; 
   anug'rah kasih Allah. 

Laki-Laki     2. Di salib Yesus Tuhanku, 
   'ku dapatkan damai penuh 
Perempuan  dan itulah dasar teguh; 
   anug'rah kasih Allah. 
 
Jemaat        4. 'Ku ingin dekat Tuhanku 
   dan tinggal tetap dengan-Nya 
   'ku dapatkan damai abadi; 
   anug'rah kasih Allah. 
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PERINTAH HIDUP BARU 
PF  Marilah berdiri… dengarlah perintah hidup baru sebagai tujuan Perjanjian Tuhan 

seperti tertulis dalam Surat FILIPI 4 : 4 - 7 yang demikian bunyinya… 

  Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan 
di seluruh dunia. 

NYANYIAN JEMAAT GB 246 : 1 “AKU MAU BERSYUKUR” 
Do=Bes 4/4 (dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 

1. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa, 
         aku mau bermazmur bagi-Mu, ya Tuhan. 
  Kar’na kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi; 
  kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. 
  Ditinggikan dirimu di atas langit. 
  Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. 
  Ditinggikan diri-Mu di atas langit. 

  Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. 
Duduk 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 

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

 NYANYIAN JEMAAT       PKJ 294 “HALELUYA, AMIN” 

   
 

P3   : Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil LUKAS 12 : 1-10 yang menyatakan    

         .............. Demikianlah pembacaan Alkitab. 
PF   :  Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di Antara kamu  

        dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 

NYANYIAN JEMAAT: KJ 474  “KEPADAMU PUJI-PUJIAN    
Do=g 1 ketuk 
KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, 
ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi!                  

Duduk 

KHOTBAH  “JUJUR ADALAH BUAH TAKUT AKAN TUHAN” 
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JAWABAN UMAT 
 
NYANYIAN JEMAAT GB 226 : 1, 2 “HIDUP YANG JUJUR” 
Do=Es 4/4 (Bait pertama oleh seluruh Jemaat, refrein oleh semua, bait kedua secara bergantian) 
Jemaat        1. Hidup yang jujur hendakku serah 
   Pada Yesusku yang aku sembah. 
   Persekutuan, mesra dan kudus, 
   Ingin ku ikat dengan Penebus. 
 
   Refrain: 
Semua   Ya Yesus, Kau korbankan darah-Mu bagiku; 
   Kub'ri masadepanku dan hidup bagi-Mu. 
   Hatiku kuserahkan menjadi takhta-Mu. 
   Kuminta kuasailah seluruh hidupku. 
 

Laki-Laki    2.  Bagiku Yesus memb’ri nyawa-Nya 
   menanggung dosaku di Golgota. 
Perempuan  Terdorong kasih begitu mulia, 
   seluruh hidup kub’ri pada-Nya. 
 
Sakramen Baptisan Kudus (Khusus jam 09.00 WIB) 

PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  
duduk 

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

⌘ Kesaksian Pujian 

UNGKAPAN SYUKUR   

Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi 
persembahan bagiNya.  
Ingatlah pesan Alkitab yang menyatakan : ‘Bawalah seluruh persembahan 
persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan 
makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, firman Tuhan semesta alam, apakah 

Aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan 

berkat kepadamu sampai berkelimpahan.’  (Maleakhi 3 : 10) 
   Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara.            

 
NYANYIAN JEMAAT PKJ 146 : 1, 2, 3 “BAWA PERSEMBAHANMU” 

    Do=f 2 ketuk (Bait pertama, kedua dan ketiga dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 
        1. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan 

   dengan rela hatimu, janganlah jemu. 
   Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. 

 
   Refrein: 
    Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. 
   Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. 

 
---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.   Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi 
  oleh apa saja pun dalam dunia. 
  Kasih dan karunia sudah kau terima. Refr, .... 

 
---Jemaat memberikan persembahan melalui pundi persembahan 

                                             yang diedarkan oleh Majelis Jemaat bertugas--- 
 

     3.  Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai 
  agar kerajaan-Nya makin nyatalah. 
  Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Refr, .... 
 

DOA SYUKUR 

P4 Jemaat, silahkan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada 

Tuhan dalam doa secara bergantian : 

 
 P4 Ya Allah, Bapa, Sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya 

agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus.  

Dia setia pada janji-Nya untuk menyertai kami, sehingga kami mampu 
bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki. 

 

Jemaat  KEPADA-MU SAJA KAMI PERSEMBAHKAN PEMBERIAN KAMI.  
TERIMALAH YA, TUHAN, DAN PAKAILAH HIDUP, KERJA DAN 

PELAYANAN KAMI UNTUK MENDUKUNG DAN BERBAGI KEPADA 
MEREKA YANG MEMBUTUHKANNYA. AMIN. 

                                                                                                                          Duduk 

PENGUTUSAN 
 
WARTA JEMAAT 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF :     Jemaat Tuhan, mari berdiri!   

  Tuhan telah mengurapi kita dengan kuasa Roh Kudus, pergilah, 
beritakanlah kabar sukacita, dan lakukanlah firman Tuhan dalam 

kehidupan Saudara/i,  
ingatlah Nas Alkitab yang tertulis dalam surat YESAYA 61 : 1-2 “Roh Tuhan 

ALLAH ada padaku , oleh karena TUHAN telah mengurapi aku; Ia telah 

mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang 
sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk 

memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada 
orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan 

tahun rahmat TUHAN dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur 

semua orang berkabung.”    
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 NYANYIAN JEMAAT:  GB 252 : 1, 2, 3  “BERPEGANGLAH PADA JANJI TUHANMU”  
 Do=A 4/4 (bait pertama dan kedua secara bergantian, refrein oleh seluruh jemaat)                                        
 Semua       1.  Berpeganglah pada janji Tuhanmu. 

   Di sepanjang masa Ia beserta. 
    Angkatlah pujian, puji nama-Nya, 
   berpeganglah pada janji-Nya. 
 
   Reff: 
 Semua  Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Jurus'lamat. 
   Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. 
 
 Jemaat       2.   Berpeganglah pada janji Tuhanmu, 
   bila ketakutan datang menyerang. 
 Presbiter  Oleh Firman Allah, pasti kau menang, 

   berpeganglah pada janji-Nya. 
 
 Laki-Laki    3.   Berpeganglah pada janji Tuhanmu, 
                         kar'na kau dibasuh oleh darah-Nya. 
 Perempuan      Kristus sudah membebaskan hidupmu, 
                         berpeganglah pada janji-Nya. 

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--- 


