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PERSIAPAN 
• Doa para pelayan 

 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
PL Selamat Hari Minggu.. 

Selamat beribadah di Hari Minggu I Sesudah Epifania. Kiranya ibadah  ini 
menguatkan iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Pemberita firman pada 
ibadah ini akan disampaikan oleh Pdt. John. F. C. Pattiasina 
 

AJAKAN BERIBADAH 
   PL  Kristus sang Bintang Fajar, kehadiran Yesus Kristus telah memancarkan terang 

di tengah kegelapan, pengharapan ditengah penolakan dan damai sejahtera di 
balik setiap kekacauan.  
Dengan tetap bersukacita karena pengharapan yang Tuhan berikan, 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 
 
JEMAAT MENYANYI GB 5 : 3 & 4 “BERNYANYILAH BIDUAN MUDA MUDI” 
Do=C 3/4 ketuk  

3. Penuh syukur ungkapan hati kami; 
tembang mazmur selalu harus naik 
dengan merdu ke takhta-Mu. 

     

4. Meski lemah syukur yang kami bawa 

betapapun, Engkau sebagai Bapa 

mau mendengar semuanya. 

 
V O T U M  
PF : Ibadah Hari Minggu Sesudah Epifania ini ditahbiskan dengan pengakuan bahwa :  
  Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi. 

(Mzm. 124: 8) 
U : 1   .  7 . | 1  .  ║ 
    A  -      MIN 
 
NAS PEMBIMBING                 
Nas Pembimbing dalam Ibadah Hari Minggu Sesudah EPIFANIA ini diambil dari  
Lukas 2:14  "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi dan damai sejahtera di 
bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya."  
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SALAM 
PF  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus 

Kristus menyertai kamu. 
J DAN MENYERTAIMU JUGA 

 

JEMAAT MENYANYI: KK 66 : 1 “BILA KURENUNG DOSAKU”  
Do=G 4/4 

  

Duduk 

DOA HARI INI 
PL :  Bapa kami yang ada di Sorga, Allah yang kami puji dan sembah di dalam nama 

Yesus Kristus. Di pagi hari ini kami kembali menghadap tahta-Mu yang Kudus untuk 
mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu atas segala berkat yang telah Kau 
berikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa atas hari baru yang indah ini. Terima 
kasih Bapa atas perlindunganmu dalam tidur kami sepanjang malam. Terima kasih 
atas nafas baru yang Kau berikan di pagi hari ini, sehingga kami boleh bangun 

dengan keadaan segar tanpa kekurangan suatu apapun. Semua ini karena Kasih-Mu 
yang begitu besar kepada kami, anak-anak-Mu. 
Dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juruselamat kami, 
yang hidup dan berkuasa bersama-Mu Bapa, dalam persekutuan Roh Kudus. Kami 
berdoa dan mengucap syukur pada-Mu Bapa pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau 
Allah, kini dan selama-lamanya, Haleluyah ! Amin. 
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JEMAAT MENYANYI: GB 245 : 1  “HIDUPKU DISENTUH OLEH KASIH TUHAN” 

     

    
 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 
DOA EPIKLESE  

PF       Mari kita berdoa.... 
PEMBACAAN ALKITAB 
PF       Umat Tuhan mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan .. Haleluya! 

    PKJ 294 “HALELUYA, AMIN” 
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  PL    :   Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 104 : 1-5 yang menyatakan ......  

  Demikian pembacaan Alkitab. 
               Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan 
               ucaplah syukur kepada Allah. 

 

JEMAAT MENYANYI: GB 392B  “KEPADAMU PUJI-PUJIAN” 

                
                     Duduk 

KHOTBAH  “PUJILAH TUHAN, HAI JIWAKU!” 

JAWABAN JEMAAT 

JEMAAT MENYANYI  KJ 64 : 1 ”BILA KULIHAT BINTANG GEMERLAPAN” 
Do=C 4 Ketuk 
 

1. Bila kulihat bintang gemerlapan 
  dan bunyi guruh riuh kudengar, 
  Ya Tuhanku, tak putus aku heran 
  melihat ciptaanMu yang besar. 
 
  Refrain: 
  Maka jiwakupun memujiMu: 
  ‘Sungguh besar Kau, Allahku!’ 
  Maka jiwakupun memujiMu: 
  ‘Sungguh besar Kau, Allahku!’ 
 
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 

  
Duduk 

DOA SYAFAAT    

PF : . . . Ya Tuhan dalam pengasihan-Mu kami mohon 
J : Dengarkanlah doa kami 
PF : Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa: 
J : “Bapa kami yang di surga…. “ 

(diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan, GB 389a) 
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⌘ Kesaksian Pujian 

 
UNGKAPAN SYUKUR   
PL Saudara-saudara, kita patut mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan,atas 

berkat dan penyertaanNya dalam hidup kita, marilah kita mempersembahkan 
persembahan syukur untuk pekerjaan pelayanan Bait Tuhan seperti yang tertulis 
dalam kitab HAGAI 1:7-8 yang menyatakan : "Beginilah firman TUHAN 
semesta alam: Perhatikanlah keadaanmu! Jadi naiklah ke gunung, 
bawalah kayu dan bangunlah Rumah itu; maka Aku akan berkenan 
kepadanya dan akan menyatakan kemuliaan-Ku di situ, firman TUHAN." 

            Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 

  
JEMAAT MENYANYI  GB 81 : 1 “ALLAH SUMBER KEMURAHAN” 

   

DOA SYUKUR 
PL : 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. Kuduskanlah persembahan syukur kami. Dan urapilah mereka 
yang mengelola agar berguna untuk menopang pekerjaan-Mu di tengah dunia 
ini. Amin. 

 

                                                                                                                           Duduk 
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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.” 

 
 
JEMAAT MENYANYI:      GB 240 : 1-2  “KASIH TUHANKU SUNGGUHLAH AJAIB”  
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2.  Bila ‘kau pergi jauh maupun dekat, 

    ingat Tuhan-Mu ‘kan menjagamu tetap. 
    Meskipun berat jalan kau tempuh, 
    Tuhanmu tetap "kan menuntun langkahmu 

  
  Refr. 
 Kasih Tuhanku nyata, tak pernah berubah, 
 agung dan besar melebihi s'galanya. 
 Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib, 
 bagi umat yang mau percaya pada-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) 

 

JEMAAT MENYANYI: GB 401 “AMIN, AMIN YA BENAR ADANYA” 

 
    

 
 

---Saat Teduh dan Salam Persekutuan--- 


