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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 V 
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:  Saudara terkasih, hidup kita adalah rangkaian dari banyak cerita tentang perjalanan 

iman bersama dengan Tuhan yang telah memulai, menuntun dan memberkati 
kehidupan. Tuhan yang MAHAKASIH menuntun kita mendengarkan suara-Nya melalui 
persekutuan hari ini. 
Marilah kita berdiri menghadap Tuhan dengan sukacita sambil tetap memuji Tuhan. 

 

MENGHADAP TUHAN 
 
NYANYIAN JEMAAT PKJ 19 : 1, 2, 3 “MARI SEMBAH” 
Do = D 4 ketuk (Bait pertama dinyanyikan oleh semua, kedua dan ketiga dinyanyikan secara bergantian) 
Semua                1.  Mari sembah 
         Allah yang akbar 
         Agungkanlah! 
         KaryaNya besar. 
         Allah berkuasa di atas isi dunia. 
         Patutlah semua memuji nama-Nya. 
         Mari sembah 
         Allah yang akbar 
  

(Prosesi Firman Tuhan dibawa masuk ruang Ibadah) 

Pelayan Firman   2.     Mari sembah 
Semua         Yesus Penebus 
Presbiter                Agungkanlah! 
Semua         KasihNya besar. 
         Yesus rela mati di salib di Golgota, 
         hingga manusia terhapus dosa-Nya. 
          Mari sembah 
          Yesus Penebus. 

 
Laki-Laki           3.     Mari sembah 
                   Roh Mahakudus 
Perempuan      Agungkanlah! 
        hikmat-Nya besar. 
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Semua  Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, 
   agar hidup kami semakin berseri. 
     Mari sembah 
     Roh Mahakudus. 
 

V O T U M  
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.  
          (Mzm. 124: 8) 
J        KJ 478A “AMIN, AMIN, AMIN” 
 

NAS PEMBIMBING                 
Nas Pembimbing dalam Ibadah Hari Minggu V Sesudah EPIFANI ini  dari SURAT 
1 KORINTUS 15 : 58  yang menyatakan: ”Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, 
berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! Sebab kamu tahu, 
bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia.” 
 
SALAM 
PF  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus 

menyertai kamu. 
J DAN MENYERTAIMU JUGA 

NYANYIAN JEMAAT: PKJ 46 : 1, 2 “DARI KUNGKUNGAN DUKA KELAM”     
Do=g 6 ketuk  (Bait pertama dinyanyikan oleh semua, bait kedua dinyanyikan secara bergantian)  
Semua       1.  Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ‘ku datanglah, 
   masuk terang-Mu bebas senang, ‘ku datang pada-Mu. 
   Dari beban kesakitanku masuk ke dalam kekuatan-Mu; 
   dalam derita aku datang, ya Yesus, Tuhanku. 

Laki-Laki     2.  Dari dera kepapanku, ya Tuhanku, ‘ku datanglah, 
Perempuan  dan mengecap kekayaan-Mu,’ku datang pada-Mu. 
Semua  Dari cela keaibanku pada salib-Mu ‘kuberteduh, 
    dalam dosaku aku datang, ya Yesus, Tuhanku. 

Duduk 

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

akan dosa-dosa kita : 

Ini umat-Mu Tuhan, membawa pengakuan atas kelalaian bersama. Karana hanya 

menginginkan yang indah dan baik bagi diri sendiri, kami sering tidak melihat kebutuhan 

sesama, bahkan sering menutup diri dari keinginan berbagi. 

Engkau mengasihi kami, tapi kami malah sering membenci. Kami, Gereja-Mu, telah 

berdosa terhadap Engkau dan sesama. 

Kuatir akan masa depan dan takut tidak kebagian, mambuat kami suka berebut dan 

menimbun dengan serakahnya. Mengkomsumsi terlalu banyak, membuat kami 

mengotori lingkungan. 

Engkau menciptakan bumi dan memberkatinya, kami malah merusak dan 

menyalahgunakan hasilnya. Kami, Gereja-Mu, telah berdosa terhadap Engkau dan 

lingkungan. 
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Engkau memanggil dan mengutus kami sebagai saksi-Mu, namun kami sering 

menghindar dengan berbagai alasan. Kami, Gereja-Mu, telah berdosa terhadap 

Engkau dan umat-Mu. 

Engkau menghimpun dan mempersatukan kami sebagai umat-Mu dan menuntun serta 

mengajar kami melalui pelayanan jemaat, namun kami sering mengeraskan hati. 

Kami, Gereja-Mu, telah berdosa terhadap Engkau dan pelayanan-Mu 
Demikianlah pengakuan umat-Mu. Dengarlah, ya Tuhan: 

NYANYIAN JEMAAT: KJ 26 : 1, 2, 3 “MAMPIRLAH, DENGAR DOAKU” 
Do=g 4 ketuk  (bait pertama dinyanyikan seluruh Jemaat,  refrein oleh Jemaat, bait kedua Laki-laki, bait ketiga 
oleh perempuan, dinyanyikan dengan ½ suara) 
Jemaat       1. Mampirlah, dengar doaku, Yesus Penebus. 
             Orang lain Kau hampiri, jangan jalan t’rus. 
 
  Refrein: 
   Yesus, Tuhan, dengar doaku; 
   orang lain Kau hampiri, jangan jalan t’rus.  

 
Laki-Laki      2. Di hadapan takhta rahmat aku menyembah, 
    tunduk dalam penyesalan. Tuhan, tolonglah! Refr, … 
 
Perempuan  3. Ini saja andalanku: jasa kurbanMu. 
   Hatiku yang hancur luluh buatlah sembuh. Refr, … 
 

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

Anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat  1 PETRUS 1 : 18-19 yang 
menyatakan demikian: “Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara 
hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan 
dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan 
dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak 
domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 

  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: PKJ 178 :1, 2 “ALLAH MENGUTUS” 
Do= As   4 ketuk  (Bait pertama dinyanyikan oleh Kantoria, Refrein oleh semua Bait kedua semua) 
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Semua  2.  Bila hidupku kelak berakhir, 
        berakhir pula deritaku; 
         maut ditaklukkan hidup abadi 
        dan ‘ku disambut oleh Jurus'lamatku. Refr, …. 

 

PERINTAH HIDUP BARU 

PF  Marilah berdiri… dengarlah perintah hidup baru sebagai tujuan Perjanjian Tuhan 
seperti tertulis dalam Surat 1 PETRUS 1 : 13 - 16 yang demikian bunyinya… 

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

NYANYIAN JEMAAT GB 225 : 1 “DARI SEMULA T’LAH KAU TETAPKAN” 
Do=Bes 4/4 (dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 
1.   Dari semula t’lah ‘Kau tetapkan 

  hidupku dalam tangan-Mu, 
  dalam rencana-Mu, Tuhan. 
  Rencana indah t’lah ‘Kau tetapkan 
  bagi masa depanku yang penuh harapan. 
 
  Reff: 
  S’mua baik, s’mua baik 
  apa yang t’lah ‘Kau perbuat di dalam hidupku. 
  S’mua baik, sungguh teramat baik; 
  Kau jadikan hidupku berarti. 

Duduk 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

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

 NYANYIAN JEMAAT       KJ 473a “HALELUYA” 

           
P3   : Bacaan Alkitab hari ini terambil dari SURAT 2 TIMOTIUS 1 : 1-8 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 
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KHOTBAH “JANJI TUHAN ADALAH KEKUATAN YANG MENGGERAKAN” 

JAWABAN UMAT 
 
 
 

NYANYIAN JEMAAT GB 252 : 1, 2, 4 “BERPEGANGLAH PADA JANJI TUHANMU” 
Do=A 4 ketuk (Bait pertama dinyanyikan oleh semua, refrain oleh semua, bait kedua dan keempat secara 
bergantian) 
Semua      1. Berpeganglah pada janji Tuhanmu. 
          Di sepanjang masa Ia beserta. 
          Angkatlah pujian, puji nama-Nya, 
          berpeganglah pada janji-Nya. 
 
 Semua         Reff: 
          Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Jurus'lamat. 
          Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. 
 
Laki-Laki     2. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, 
          bila ketakutan datang menyerang. 
Perempuan         Oleh Firman Allah, pasti kau menang, 
          berpeganglah pada janji-Nya. Refr, … 
 
Jemaat      4. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, 
          hidupmu tambatkan pada kasih-Nya. 
Presbiter         Roh Kudus menuntun jalan hidupmu 

          berpeganglah pada janji-Nya. Refr, … 
 
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   
P4      Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan     
          bagiNya. Dengarlah nas Alkitab yang dikutip dari 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, umatMu yang hadir di sini 
telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadaMu dengan 
sukacita.”  

    Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 

NYANYIAN JEMAAT GB 77 : 1, 2 “PERSEPULUHANMU” 
Do= E 4/4 (Dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 

1.   Persepuluhanmu hendaklah kau beri 
Kepada Allah, Sumber berkat. 
Persepuluhanmu yang akan kau beri 
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Itulah persembahan kudus. 
Marilah memberi persepuluhanmu, 
Dari hasil jerih payahmu, 
Apa yang kau beri kepada Tuhanmu. 
Dialah Sumbernya. 
 

Refrain: 
Persepuluhan bagi Allahmu, 
Beri dengan tulus hatimu. 
Janganlah kau kuatir akan hari esokmu. 
Ia menjagamu. 
Persepuluhan dari tanganmu 
asalnya juga dari Tuhanmu 
Dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau b'ri 

itulah janji-Nya. 
 

---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.  Persepuluhanmu yang sudah kau beri 

  memuliakan Sang Pemberi. 
  Persepuluhanmu yang sudah kau beri 
  menjamin hidup sesamamu. 
  Persepuluhanmu yang sudah kau beri 
  menjadi akta di hidupmu; 
  percayalah teguh Tuhan Sang Pemberi 
  menjamin hidupmu. Refr, …… 

 
DOA SYUKUR 
P4 Marilah kita BERDIRI untuk mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan ini, 

agar  TUHAN berkenan atasnya dan memberkati penghidupan kita. Mari berdoa : 
             Ya Kristus Yesus, Anak Allah ! 

Hari ini kami mengumpulkan persembahan sebagai pernyataan syukur atas 
keselamatan yang Kau karuniakan.  

Kami menyadari bahwa pemberian ini tak sebanding dengan hidup yang 
Kaukorbankan di salib.  
Kami akan selalu mengasihi-Mu dengan meneruskan cinta – kasih dan damai 
sejahtera-Mu kepada semua orang, seperti yang Kauajarkan.  
Pimpinlah kami, ya Kristus, agar rela berkorban demi menghidupkan banyak orang 
sebagaimana yang telah Kaulakukan atas kehidupan kami. Amin 

                                                                                                                      

  Duduk 

PENGUTUSAN 
 
WARTA JEMAAT 
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AMANAT PENGUTUSAN 

PF : Saudara – saudara dipersilahkan saling bersalaman dan menyatakan damai   

  sejahtera Allah.  
               (Jemaat saling bersalaman dengan sesama disekitarnya) 

   
TUHAN memanggil saudara sekalian untuk memperoleh berkat dari pendengaran 
akan firmanNya. Dan Dia juga mengutus kamu untuk menjalankan kehidupanmu 
sehari-hari sesuai dengan kehendakNya. Oleh karena itu, pulanglah dengan damai 
sejahteraNya, dan lakukanlah firmanNya, ingatlah pesan Tuhan dalam  
1 PETRUS 1 : 22, yang menyatakan :  

 “Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga 
kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu 
bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu.“  

 
 NYANYIAN JEMAAT:  PKJ 182 : 1, 2, 3  “KUUTUS, KAU”  
 Do = F 4 ketuk (bait pertama dan ketiga dinyanyikan oleh Jemaat, bait kedua secara bergantian)                                       
 Jemaat         1.  Kuutus 'kau mengabdi tanpa pamrih, 
   berkarya t'rus dengan hati teguh, 
    meski dihina dan menanggung duka; 
   Kuutus 'kau mengabdi bagiKu. 
 
Laki-Laki       2.  Kuutus 'kau membalut yang terluka, 
   menolong jiwa sarat berkeluh, 
Perempuan  menanggung susah dan derita dunia, 

   Kuutus 'kau berkorban bagiKu. 
 
Jemaat         3.  Kuutus 'kau kepada yang tersisih, 
   kar'na hatinya dirundung sendu, 
   sebatang kara, tanpa handai taulan, 
   Kuutus 'kau membagi kasihKu. 

Coda: 
  Kar'na Bapa mengutusKu, Kuutus 'kau. 

 

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--- 


