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UCAPAN SELAMAT DATANG 
PL      :       Selamat datang dan selamat beribadah di dalam Ibadah Hari Minggu sesudah 

Natal ini. Kiranya Ibadah ini  menyegarkan dan menguatkan iman kita serta 
memampukan kita mengamalkan iman tersebut dalam segala langkah kehidupan 
kita, dimanapun kita berada. Pemberita Firman Tuhan dalam Ibadah ini adalah 
Pdt. Abraham Ruben Persang, Ketua Majelis Jemaat GPIB “Kasih Karunia” 
Tangerang 

 
UNGKAPAN SITUASI 
PL 

 
 
 
 
 
 

 
Seorang Jemaat 

 
 

 

 
 
Tak terasa, sebentar lagi tahun 2020 akan kita lewati. Begitu banyak 
peristiwa dalam kehidupan kita telah kita lalui, baik dalam kehidupan 
pribadi, keluarga maupun persekutuan, tentunya sebagai umat 
beriman kita patut menyadari bahwa semua itu kita lalui dengan 
tuntunan kasih setia Tuhan.  Tiap langkah gumul juang yang kita lalui, 
Tuhan tak pernah meninggalkan kita, kasih setiaNya tak berkesudahan 
dalam kehidupan kita. 

---hening sejenak--- 
Mazmur 108:3-4 Aku mau bersyukur kepada-Mu di antara bangsa-
bangsa, ya TUHAN, dan aku mau bermazmur bagi-Mu di antara suku-
suku bangsa; sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu 
sampai ke awan-awan.  
Mazmur Daud yang dibacakan ini adalah bukti penyertaan Tuhan 
kepada Daud, sehingga layaklah Daud menaikkan syukur dan 
bermazmur kepada Tuhan.  
Seperti Daud, marilah kita bersama-sama merenungkan, bahwa hidup 
kita juga telah dituntun oleh Tuhan sehingga kita bisa ada sampai saat 
ini, bukan karena kekuatan dan kehebatan kita. Tetapi karena 
kasihNya.  
Susah dan senang, suka dan duka kita telah lalui, patutlah kita  memuji 
Dia dengan hati yang penuh ungkapan syukur. 

  
JEMAAT MENYANYI PKJ 244 : 1 “SEJENAK AKU MENOLEH” 
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AJAKAN BERIBADAH 
PL :  Umat Tuhan, dengan berdiri kita menghadap Tuhan, menyembah-Nya 

dan memuliakan nama-Nya karena kasih setianya-Nya besar atas kita, 
mari kita menghadap Tuhan dengan memuji dari ... 

 
MENGHADAP TUHAN 

 

JEMAAT MENYANYI  KJ 64:1, 2 “BILA KULIHAT BINTANG GEMERLAPAN” 
1. Bila kulihat bintang gemerlapan 

dan bunyi guruh riuh kudengar, 
Ya Tuhanku, tak putus aku heran 
melihat ciptaanMu yang besar. 
Refr: 
Maka jiwakupun memujiMu: 
"Sungguh besar Kau, Allahku!" 
Maka jiwakupun memujiMu: 
"Sungguh besar Kau, Allahku!" 

 
2. Ya Tuhanku, "pabila kurenungkan 

pemberianMu dalam Penebus, 
"ku tertegun: bagiku dicurahkaan 
oleh PutraMu darahNya kudus. 
Refr. 

 

VOTUM 
PF Marilah kita masuk hadirat Tuhan yang kudus, dengan sebuah pengakuan 

bahwa Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan 
bumi. (Mzm. 124:8) 

J 1    .    |    1    .    || 
           A      -       min.     

NAS PEMBIMBING                     YEREMIA 17 : 7 - 8 
PF Nas pembimbing kita yang melandasi pemberitaan firman hari ini adalah : 

“Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada 
TUHAN! Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-
akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang 
daunnya tetap hijau, yang tidak kuatir dalam tahun kering, dan yang tidak 
berhenti menghasilkan buah. 

SALAM 
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari  Tuhan Yesus 

Kristus menyertai kamu. 
J DAN MENYERTAIMU JUGA 

duduk 
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DOA HARI INI 
PL : Ya Tuhan Allah Bapa Kami, Terima kasih untuk pagi yang indah yang Engkau    

              karuniakan kepada kami. 

Betapa senangnya hati kami mengetahui bahwa hari ini kami masih diberikan 

nafas kehidupan, untuk menghirup udara segar dan mengagumi alam 

ciptaanMu, serta berkarya di dunia ini. 

Setiap detik yang Kau berikan sangatlah berharga, karena tak akan terulang 

kembali. Oleh karenanya kami ingin gunakan setiap waktu kami dengan baik. 

Kami mohon hikmat bijaksana dariMu Tuhan untuk melalui hari ini dengan 

bijak, dan menjalani hari seolah hari ini adalah hari terakhir kami hidup di dunia 

ini. 

Kami ingin memulai hari ini dengan ucapan syukur kepada-Mu atas setiap 

berkat yang Kau berikan dan dengan bersikap dan berpikir positif. 

Kami menyerahkan setiap usaha, pekerjaan, dan seluruh aktifitas kami pada 

hari ini di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. 

Didalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. 

JEMAAT MENYANYI KJ 26:1 “MAMPIRLAH DENGAR DOAKU” 
 
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. 

 
 

PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN 
 
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

 
PEMBACAAN FIRMAN 
  PF 

 
PL 

: Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan Firman Tuhan, yang 
dibacakan dari Alkitab.  
Pembacaan Alkitab hari ini dari Injil MATIUS 2 : 19 - 23 
yang menyatakan :......... 
Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, HALLELUYA! 

   
UMAT :  KJ 473a     Haleluya, Haleluya, Haleluya do= As 
 

KHOTBAH 
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JAWABAN JEMAAT 
 

JEMAAT MENYANYI  GB 252 : 1 & 5  “BERPEGANGLAH PADA JANJI 
TUHANMU” 

 

 
 
5.  Berpeganglah pada janji Tuhanmu, 

kau tak akan jatuh dalam susahmu, 
di setiap hal dengar panggilan-Nya, 
berpeganglah pada janji-Nya. 

 
 

PENGAKUAN IMAN RASULI 

PF :  Jemaat, mari kita berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan 

pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata : AKU 

PERCAYA ...... dst 

DOA SYAFAAT  (diakhiri dox. 475) 
Pokok Doa: 

• Warga Jemaat GPIB. Gideon dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanan dan 
kesaksian. 

• Seluruh warga jemaat yang menderita sakit penyakit, kelemahan tubuh di rumah 
maupun RS, terutama yang terpapar virus Covid19. 

• Seluruh warga jemaat dalam menapaki kehidupan kedepan, khususnya yang 
terdampak secara ekonomi oleh pandemi virus covid19. 

• Seluruh Presbiter GPIB. Gideon, unit misioner, tim kerja yang ada. 

• Rencana alih tugas Ketua Majelis Jemaat.  

• Majelis Sinode GPIB beserta segala perangkat unit missioner. 

• Seluruh Gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan. 
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• Kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

• Pemerintah RI, tingkat tertinggi sampai terendah dalam melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab. 

• Anggota Korps BRIMOB Polri/Anggota TNI dalam menjaga keamanan Bangsa dan 
Negara. 

• Tenaga medis yang menjadi garda terdepan melawan pandemi virus Covid19. 

 
PENGUCAPAN SYUKUR 

 
PL 

 
: 

 
Mari memberi persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat 
Sabda Tuhan dalam Amsal 3 : 9 - 10 yang menyatakan: Muliakanlah 
TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala 
penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai 
melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan 
air buah anggurnya. 
Tuhan memberkati persembahan Saudara. 

JEMAAT MENYANYI  GB 78 : 1 “YESUS KRISTUS SUMBER HIDUP” 
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DOA PERSEMBAHAN   

Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan Sorga, terimakasih kami ucapkan karena 
Engkau telah memberi kami kesempatan beribadah hari ini. Terimakasih atas firman yang 
telah disampaikan oleh HambaMu, kiranya dapat tumbuh dan berbuah di hati kami. 
Kesempatan ini kami akan memberikan korban persembahan, kiranya Engkau memberkati 
apa yang telah kami berikan besar kecilnya persembahan kami. Dan kiranya persembahan 
ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan ditempat ini sehingga namaMu dipuji 
dimuliakan. 
Terimakasih ya Tuhan, inilah doa kami. Didalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan 
mengucap syukur. Haleluya Amin. 

PENGUTUSAN 
 

WARTA JEMAAT 
 
AMANAT PENGUTUSAN   

PF : Umat Tuhan, Dengan mengingat Surat Roma 12:9 “Janganlah 
hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan 
layanilah Tuhan”. Berdasarkan nas Alkitab tersebut mari berdiri, 
kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah Firman 
Tuhan yang telah kita dengar.  

 
JEMAAT MENYANYI   GB 340 : 1 & 2 “PADA JALAN KAMI YANG BERAT” 
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2.   Jalan yang berbatu dan gelap 
      Amani utupe na ustawi. 
      Yang berliku dan menyesak. 
      Amani utupe na ustawi. Refr … 

 
BERKAT 
PF : Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta 

terimalah berkatNya: 
 
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. 

. 

   
UMAT :   

 

 
 

 
Ibadah Selesai dan Saat Teduh 

Selamat Berkarya 
 

Doa Pelayan  Salam Persekutuan  Ramah Tamah 


