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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 IV 
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 4 : 1, 2, 3 “BERSORAK BAGI TUHAN” 
Do = D 4/4 (Bait pertama dan ketiga dinyanyikan oleh jemaat, bait kedua secara bergantian) 
Jemaat     1.  Bersorak bagi Tuhan, wahai umat-Nya 
    Hendaklah orang jujur puji nama-Nya. 

   Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, 

   Bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. 
  

(Prosesi Firman Tuhan dibawa masuk ruang Ibadah) 

Laki-laki    2.  Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu; 

   nyaringkan suaramu dan bersoraklah, 

Perempuan  sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada; 
   segala isi bumi diciptakan-Nya. 

 

Jemaat     3.  Tindakan keadilan disukai-Nya 

   dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. 
   Dengan kuasa Firman, langit pun dijadikan; 

   tentarapun tercipta oleh nafas-Nya. 
 

V O T U M  
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.  

          (Mzm. 124: 8) 
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U : GB 401 “AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA 

 
 
NAS PEMBIMBING                 
Nas Pembimbing dalam Ibadah Hari Minggu IV Sesudah EPIFANI ini  dari WAHYU 19 : 1  yang 

menyatakan: ”Kemudian dari pada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan 

besar orang banyak di sorga, katanya: “Haleluya! Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan 

adalah pada Allah kita.” 
 
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 12 : 1, 2 “MASUKLAH SEMUA MENGHADAP TUHAN”     
Do=D 4/4  (Bait pertama dinyanyikan oleh jemaat, bait kedua dinyanyikan secara bergantian)  
Jemaat        1.  Masuklah semua menghadap Tuhan, 
   Sujud dihadirat-Nya, 
   Marilah rendahkan diri dan hati 
   Dihadapan takhta-Nya. 
   Dalam kekudusan dan kebenaran 
   Sujudlah kepada-Nya. 
   Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, 
   Kini dan selamanya. 
 
Laki-Laki     2.  Bukalah hatimu, minta Roh Kudus 
   menerangi jiwamu. 
  Buanglah semua angkuh dan sombong 
   dan mengaku dosamu. 
Perempuan T’rimalah anug’rah, rahmat dan kasih 

  dari Yesus, Tuhanmu. 
   Muliakan Tuhan, sorak sukacita, 
   kini dan selamanya. 

Duduk 

PENGAKUAN DOSA 
P2    :  Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah mengaku 

akan dosa-dosa kita : 
-----umat mengaku secara pribadi----- 

……Diiringi musik instrumental…… 

Ya Bapa Mahakudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepada-Mu, seperti kami 

mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah  bersalah, baik dalam pikiran, 

perkataan dan perbuatan; kami gagal untuk berbuat yang baik. 



h a l , 4  

Segala kekurangan kami sebagai orang percaya; kelemahan iman, kepudaran 

pengharapan, ketiadaan kasih; pelanggaran dan kelalaian. Kami mengaku Kepada-Mu, 
 

NYANYIAN JEMAAT: GB 20 : 1 “UMAT TUHAN, MARI DATANGLAH” 
La=d 4/4  (dinyanyikan oleh jemaat dengan ½ suara) 
        Umat Tuhan mari datanglah 
  persembahkan diri pada-Nya. 
  Mari nyanyi ucaplah syukur, 
  puji Tuhan Jurus'lamatmu. 
  Masuklah ke pelataran-Nya, 
  bernyanyi bergemar, bersukacitalah. 
 
  Reff: 
  Ajaib dan besar Allahmu, 
  lebih dari segala allah. 
  Hai umat nyanyi dan bersorak-sorak, 
  muliakan Allah, Bapa Mahakasih. 
  Persembahkan dirimu kehadapan-Nya 
  dengan tulus hatimu. 
  Hai umat-Nya mari 
  Persembahkan dirimu ke hadapan-Nya 
  dengan tulus hatimu. 
 
P2 Segala kekurangan kami sebagai UmatMu yang telah kau kuduskan di dunia ini; salah  

           paham dan perselisihan; pementingan diri, iri hati dan saling benci. Kami mengkau  

           kepada-Mu 

 
NYANYIAN JEMAAT: GB 20 : 2 “UMAT TUHAN, MARI DATANGLAH” 
   Dosa kita yang ditanggung-Nya 

  dalam korban Putra Tunggal-Nya 

  hingga kita dibebaskan-Nya 
  dari kuasa maut yang kejam. 

  Kar'na kasih Allah yang besar, 

  yang dinyatakan-Nya 

  di dalam Putra-Nya. Refr… 
 
P2  Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa; sucikan dan  baharuilah  

pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juruselamat dunia. Amin 
 

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

Anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat  ROMA 5 : 10 yang menyatakan 

demikian: “Sebab Jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan 

Allah oleh kematian Anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah 
diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya!. 

  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 38 :1, 2, 3 “YESUS SUMBER DAMAI” 
Do= g   4/4  (Bait pertama dinyanyikan oleh Jemaat, Bait kedua oleh Laki-laki, bai ketiga oleh perempuan) 
Jemaat          1.  Yesus Sumber damai, Tuhan Maha kudus, 
   kini kami datang, b'rilah kasih-Mu 
 
Laki-laki        2.  Slamatkanlah kami dari kuasa dosa 
   B'rilah pada kami jiwa yang tenang. 
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Perempuan   3.  Juru'slamat kami, hangatkanlah hati 
               dan satukan kami dalam rahmat-Mu. 
 

PERINTAH HIDUP BARU 

PF  Marilah berdiri… dengarlah perintah hidup baru sebagai tujuan Perjanjian Tuhan seperti 
tertulis dalam Surat ROMA 12 : 1 - 2 yang demikian bunyinya… 

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

seluruh dunia. 

NYANYIAN JEMAAT GB 46 : 1 “TUHAN YESUS SUNGGUH SAYANG” 
Do=D 2/4 (dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 
1.   Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, 

  aku juga sayang pada-Nya. 

  Tuhan Yesus s'lalu jaga diriku, 
  aku aman dilindungi-Nya. 

  Ia mengajarkanku 

  menyenangkan hati-Nya 

  dengan tingkah yang benar, 
  tutur kata yang lembut, 

  Ia mengajarkanku 

  taat pada firman-Nya 

  agar aku memuliakan nama-Nya. 

Duduk 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

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

 NYANYIAN JEMAAT       PKJ 394 “HALELUYA, HALELUYA PUJILAH TUHANMU” 

   
 
P3   : Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab 2 RAJA-RAJA 2 : 1-18 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 
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KHOTBAH  “NILAI SEBUAH KESETIAAN” 

JAWABAN UMAT 
 

NYANYIAN JEMAAT KJ 378 : 1, 2, 6 “YANG DIPERBUAT ALLAH” 
Do=F 4 ketuk (Bait pertama dan keenam oleh seluruh Jemaat,bait kedua secara bergantian) 
Jemaat       1.  Yang diperbuat Allahku, 

   kebaikan semuanya. 

   RancanganNya tetap teguh; 

   ‘ku berserah padaNya. 
   Tuhankulah selamanya 

   yang ingin kuandalkan: 

   padaNya aku aman. 

 
Laki-Laki     2.  Yang diperbuat Allahku 

   tak usah kuragukan 

Perempuan  dan jalan lurus kutempuh 

   berkat pimpinan Tuhan. 
Semua   Anugerah 

   dan kasihNya 

   pedoman di bahaya: 

   hidupku di tanganNya. 
 

Jemaat        6.   Yang diperbuat Allahku 

   peganganku abadi; 

   bencana, maut, kemelut 
   tak risau kuhadapi: 

   terasalah 

   rangkulanNya 

   tempat hatiku aman, 
   kuasaNya kuandalkan. 

 

Peneguhan Pelkat PT (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.  

  Dengarlah nas Alkitab 1 Tesalonika 5 : 18  yang menyatakan :  
 “Mengucap Syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di 

dalam Kristus Yesus bagi kamu.”  
 Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 

NYANYIAN JEMAAT GB 39 : 1, 2 “BUKAN KAR’NA UPAHMU” 
    Do= C 4/4 (Bait pertama, kedua dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 

1. Bukan kar'na upahmu 

dan bukan kar'na kebajikan hidupmu. 

Bukan persembahanmu 

dan bukan pula hasil perjuanganmu. 
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Allah mengampuni kesalahan umat-Nya 

oleh kar'na kemurahan-Nya; 

melalui pengorbanan Putra tunggal-Nya, 

ditebus-Nya umat manusia. 
 

Reff: 

Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah! 

Bersyukur, hai bersyukur selamanya. 
 

---Jemaat diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membawa Persembahan Khusus 

(Persembahan Persepuluhan,Persembahan Syukur,dll) ke Kotak Persembahan yang tersedia 

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

 
2.   Janganlah kau bermegah 

   dan jangan pula meninggikan dirimu; 

   baiklah s'lalu merendah 
   dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. 

   Keangkuhan tiada berkenan kepada-Nya; 

   orang sombong direndahkan-Nya, 

   yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh 
   yang rendah 'kan ditinggikan-Nya. 

 

DOA SYUKUR 
P4 Jemaat, silahkan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa 

secara bergantian : 

 

P4 : 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 MENGURAPI MAJELIS JEMAAT     

               AGAR MENGELOLA DAN MENGGUNAKANYA SESUAI KEHENDAK-MU DAN UNTUK  
               PEKERJAAN MEMULIAKAN NAMA-MU. AMIN  

                                                                                                                      

  Duduk 

PENGUTUSAN 
 
WARTA JEMAAT 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF : Saudara – saudara seiman ! Mari BERDIRI, Pulanglah ke dalam kehidupanmu       
                 sehari-hari, bulatkan hati dan tekad, sedialah untuk melayani dan bersaksi     

                tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari 

  Ingatlah pesan Tuhan dalam 1 PETRUS 1 : 22, yang menyatakan :  

   “Karena kamu menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga      
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             kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu     

             bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu.“  
 
 NYANYIAN JEMAAT:  KJ 429 : 1, 3  “MASIH BANYAK ORANG BERJALAN”  
 La=g 4 ketuk (bait pertama dinyanyikan oleh Jemaat, bait ketiga secara bergantian)                                       
 Jemaat       1.  Masih banyak orang berjalan 

   dalam kuasa yang gelap. 
   Tuhan, tolong kami sadarkan 

   tiap orang yang sesat. 

   O, berilah keselamatan 

   pada orang yang Kautebus, 
   agar mereka mendapatkan 

   perjanjianMu yang kudus. 
 
Laki-Laki      3.  Utus kami menjadi saksi 

   yang setia beriman, 

Perempuan  mengisahkan kasih sorgawi 
   pada orang berbeban. 

Semua   Roh Kuduslah yang mengurapi, 

   agar kami tetap tekun 

  di dalam kasih melayani 
   setiap orang berkeluh. 

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--- 


