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PERSIAPAN 
• Doa Para Pelayan 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
PL Selamat Hari Minggu… 

Seluruh presbiter GPIB. Jemaat Gideon mengucapkan selamat beribadah di Hari 
Minggu III Sesudah Epifania. Kiranya kesetiaan kita untuk terus setia beribadah 
kepada TUHAN, adalah ungkapan rasa syukur atas karya keselamatan yang 
sudah TUHAN anugerahkan kepada kita. 
Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pdt. Margaretha Sihombing. 

 
AJAKAN BERIBADAH 
PL  Jemaat yang Tuhan kasihi, dipersilahkan berdiri, beribadahlah kepada Tuhan 

dengan sukacita, datanglah ke hadapanNya dengan sorak sorai. Nyanyikanlah 
pujian menyambut kehadiran Tuhan melalui firmanNya dalam Ibadah kita saat 
ini. Mari menyanyi dari…. 

 

MENGHADAP TUHAN 
 

JEMAAT MENYANYI  KJ 21 : 1 & 2  “HARI MINGGU, HARI YANG MULIA” 

Do=C  4 ketuk 
1. Hari Minggu, hari yang mulia, Itu hari Tuhanku. 

Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku 
 Refrain. 
 Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh 
 Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh 

 
 2.  Hari Minggu hari istirahat bagi badan yang letih. 

  Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Refr 

 

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

(Mzm. 124: 8) 
J : AMIN, AMIN, A—MIN KJ 478a 

 
NAS PEMBIMBING                 
Nas Pembimbing dalam Ibadah Hari Minggu III Sesudah EPIFANIA ini diambil dari Surat  
EFESUS 3 : 20 “Bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari pada 

yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja 
di dalam kita” 
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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  KJ 33 : 1 “SUARAMU KUDENGAR”     
Do=Es 3 ketuk (Dinyanyikan oleh seluruh jemaat)  
 

1. SuaraMu kudengar memanggil diriku, 
Supayaku di Golgota dibasuh darahMu.! 
 Refrain. 
 Aku datanglah, Tuhan padaMu 
 Dalam darahMu kudus sucikan diriku  

Duduk 

DOA HARI INI 

PL Jemaat, marilah dengan segala kerendahan hati, kita berdoa...  : 
Tuhan dan Allah Kami, kami mengucap syukur kepada-Mu atas segala 
kemurahan-Mu, terlebih atas pemeliharaan-Mu disepanjang hidup ini.  
Kami menyerahkan kepada-Mu seluruh jiwa dan raga kami, dan kami 
persembahkan kepada-Mu segala perbuatan yang akan kami lakukan pada 
minggu yang baru ini.  
Berkati kami ya Tuhan dan tolonglah kami untuk berbuat baik kepada semua 
orang. Kiranya  Tuhan  mendengarkan  setiap  doa dan  permohonan kami serta 
mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. 

  Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 

 
JEMAAT MENYANYI GB 50 : 1 “PERUBAHAN AJAIB” 

 

 
Duduk 
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PEMBERITAAN FIRMAN 
 
DOA EPIKLESE  

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

 
JEMAAT MENYANYI  PKJ 296 “HALELUYA” 

 
 

  PL    :  Bacaan Alkitab hari ini dari Injil MATIUS 8 : 1-4 yang menyatakan ......     

               Demikianlah Firman Tuhan 
  PF     :  Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan  

               ucaplah syukur kepada Allah. 

 

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

                
                     Duduk 

KHOTBAH “BUKAN KEHENDAKKU, TETAPI KEHENDAK TUHAN” 

JAWABAN UMAT 
  
JEMAAT MENYANYI  KJ 460 : 1 “JIKA JIWAKU BERDOA” 
Do=F 4ketuk 

1. Jika Jiwaku berdoa, kepadaMu, Tuhanku 
Ajar aku t’rima saja pemberian tanganMu 
Dan mengaku s’perti Yesus di depan sengsaraNya: 
Jangan kehendak-ku Bapa, kehendakMu jadilah. 

 
PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  

duduk 
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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) 

⌘ 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 Surat 2 

Korintus 8 : 12-13 yang menyatakan : ‘Sebab jika kamu rela untuk memberi, 

maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa 
yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab 

kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, 
tetapi supaya ada keseimbangan.’ 

          Persembahan Ibadah dapat diberikan melalui amplop yang dikumpulkan     

          ke Kantor Majelis Jemaat atau Bank Rakyat Indonesia nomor rekening      

          2005-01-000052-56-0 

          Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 

  
JEMAAT MENYANYI KJ 297 : 1 “KAU, YESUS RAJA MAHAKAYA” 
Do=D  3  ketuk (Dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 

1.  Kau, Yesus, Raja Mahakaya, 
  Kau jadi miskin bagiku. 
  TakhtaMulah palungan saja, 
  kandang rendah istanaMu. 
  Kau, Yesus, Raja Mahakaya, 
  Kau jadi miskin bagiku. 

 
DOA SYUKUR 

  PL Mari kita berdiri dan membawa persembahan ini dalam doa secara 
Bersama-sama:  
Allah yang penuh kasih oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala 
yang baik dalam hidup kami. Untuk itu terimalah ungkapkan rasa syukur 
kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang 
menghadirkan damai-Mu. 
 

  PL+J Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan dan 
layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan 
kesaksian di gerejaMu. 
 

  Semua AMIN 

 Duduk 
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PENGUTUSAN 
 
WARTA JEMAAT 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF   : Jemaat Tuhan, mari berdiri!  
 Lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, 

sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati 
 
Jemaat : Beritahukanlah jalanMu kepadaku, supaya aku tetap mendapat 

kasih karunia di hadapanMu. Aku berpegang pada FirmanMu, 
janganlah meninggalkan aku. 

 

PF   : Umat Tuhan, mari berdiri, pulanglah dengan penuh damai   

                           sejahtera dan jadilah pelaku Firman Tuhan di dalam kehidupanmu  

                       di keluarga, gereja, masyarakat dan bangsa. 
 
JEMAAT MENYANYI    KJ 376 : 1, 2 “IKUT DIKAU SAJA TUHAN”  
do = d 4 ketuk 
 
           1.  Ikut Dikau saja Tuhan, 
  jalan damai bagiku; 
  Aku s’lamat dan sentosa 
  hanya oleh darahMu. 
 
  Refrein: 
  Aku ingin ikut Dikau 
  dan mengabdi padaMu: 
  dalam Dikau, Jurus"lamat, 
  ‘ku bahagia penuh! 
 
           
 2.   Ikut Dikau di sengsara, 
  kar’na janjiMu teguh: 
  atas kuasa kegelapan 
  ‘ku menang bersamaMu. Refr … 

  
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. 
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JEMAAT MENYANYI: GB 402c “AMIN” 

    

    
 
 
 
 

---Saat Teduh dan Salam Persekutuan--- 
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