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PERSIAPAN 
• Doa Jemaat Pribadi 

• Latihan Lagu-Lagu yang dipakai dalam Ibadah 

• Doa Konsistori seluruh petugas Ibadah 

UCAPAN SELAMAT DATANG DAN UNGKAPAN SITUASI 
P2 Selamat Hari Minggu… 

Seluruh presbiter GPIB. Jemaat Gideon mengucapkan selamat beribadah di Hari 
Minggu V Sesudah Epifani. 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 
P2  Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Ia yang empunya gereja, Ia juga yang 

menuntun hidup kita dengan kuasa-Nya. Karena itu satukan hati dan pikiran 
untuk beribadah kepada-Nya, sebagai ungkapan syukur atas berkat dan 
pemeliharaan-Nya bagi kita. 

  Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dengan pujian… 
 

MENGHADAP TUHAN 
 
JEMAAT MENYANYI  PKJ 13 : 1 & 3  “KITA MASUK RUMAHNYA” 
Do=C  4 ketuk 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
---Prosesi Firman Tuhan masuk ruang Ibadah--- 

 
3. Muliakan namaNya dan angkat tanganmu kepadaNya. 

Muliakan namaNya dan angkat tanganmu kepadaNya. 
Muliakan namaNya dan angkat tanganmu kepada Kristus, 
menyembah Kristus Tuhan. 
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V O T U M  
PF : Ibadah Hari Minggu V Sesudah Epifani ini ditahbiskan dengan pengakuan bahwa:  
  Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi. 

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

 
NAS PEMBIMBING                 
Nas Pembimbing dalam Ibadah Hari Minggu V Sesudah EPIFANI ini diambil dari  
Surat 2 Petrus 1 : 17-18 yang menyatakan “Kami menyaksikan, bagaimana Ia menerima 
kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepada-Nya suara dari Yang 
Mahamulia, yang mengatakan: "Inilah Anak yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan. 
Suara itu kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas 
gunung yang kudus. “  
 

 
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 353:1 “SUNGGUH LEMBUT TUHAN YESUS MEMANGGIL”     
Do=As 6 ketuk(2x3) (Dinyanyikan oleh seluruh jemaat)  

1. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, 
memanggil aku dan kau. 
Lihatlah Dia prihatin menunggu, 
menunggu aku dan kau. 

 
Refrein: 
"Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah!" 
Sunggu lembut Tuhan Yesus memanggil, 
"Kau yang sesat, marilah!"  

Duduk 

DOA HARI INI 

P2 Jemaat, marilah dengan segala kerendahan hati, kita berdoa...  : 

Tuhan yang mulia. Udara sejuk pagi hari menusuk hingga tulang, embun-

embun kecil mulai mengucap dan beberapa diantaranya menetes ke 
bawah. Pagi telah tiba dan matahari menyambut dengan sinar hangat 

yang penuh sukacita. Sungguh besar apa yang Engkau miliki di alam 
semesta ini ya Tuhan. Dan kami sangat bersyukur telah kembali diizinkan 

menghirup udara segar, serta dapat tinggal di dunia yang amat indah ini. 

Termasuk menikmati apa-apa saja yang ada didalamnya. Tuhan, pada 
pagi ini kami akan bersiap untuk melaksanakan aktivitas rutin sehari-hari. 

Kami tidak tahu apa yang akan terjadi kedepannya apakah sukacita atau 
dukacita. Engkau lebih tahu daripada kami, maka dari itu, kami hanya 
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dapat memohon pertolongan dan penyertaan dari Engkau. Berkatilah 
setiap jejak langkah yang akan kami tapaki hari ini. Lindungilah kami dari 

segala macam marabahaya. Ciptakan suasana hati gembira di lingkungan 
yang saya tinggali. Dan saya akan sangat bersyukur atas itu. Hanya 

kepada Engkau, Tuhan Yesus kami berdoa, amin. 
 
JEMAAT MENYANYI PKJ 46 : 1 “DARI KUNGKUNGAN DUKA KELAM” 

1. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, "ku datanglah, 
masuk terangMu bebas senang, "ku datang padaMu. 
Dari beban kesakitanku masuk ke dalam kekuatanMu; 
dalam derita aku datang, ya Yesus, Tuhanku. 

 
⌘ Kesaksian Pujian 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA EPIKLESE  

PF:    …………… 
 

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

JEMAAT MENYANYI  PKJ 296 “HALELUYA” 

 
 

  P3    :  Bacaan Alkitab hari ini dari Injil LUKAS 9 : 28-36 yang menyatakan ......  

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

ucaplah syukur kepada Allah. 
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JEMAAT MENYANYI: GB 392B  “KEPADAMU PUJI-PUJIAN” 

                
                     Duduk 

KHOTBAH “IDENTITAS YESUS” 

JAWABAN UMAT 
  
JEMAAT MENYANYI  KJ 143 : 1 & 2 “LIHAT ANAK DOMBA ALLAH” 
Do=F 3 ketuk 
 
1.      Lihat Anakdomba Allah; 
 lihatlah, lihatlah. 
 Yang menghapus dosa dunia, 
 dosaku, dosamu. 
 
2. Kuberi kesaksianku; 
 dengarlah, t"rimalah! 
 Ia ini Anak Allah, 
 Putera mulia. 
 
PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  

duduk 
DOA SYAFAAT    

PF Mari kita bersatu dalam doa syafaat, kita berdoa…… 
PF …………… dalam pengasihanMu kami mohon. 
J Dengarkanlah doa kami. 

PF         Peliharalah  kami,  dalam Yesus  Kristus  Tuhan  yang  mengajar   
          kami berdoa: BAPA KAMI …  (diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan,  
              GB 389a) 

⌘ Kesaksian Pujian 
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UNGKAPAN SYUKUR   
P4  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  

1 Tawarikh 16 : 34 yang menyatakan “ Bersyukurlah kepada TUHAN, 
sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.” 
Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 

  
JEMAAT MENYANYI KJ 403 : 1 “HUJAN BERKAT KAN TERCURAH” 
Do=Bes   6 ketuk(2x3) 

1. Hujan berkat 'kan tercurah, 
Itulah janji kudus: 
hidup segar dari sorga 
'kan diberi Penebus. 
 
Refrein: 
Hujan berkatMu 
itu yang kami perlu: 
sudah menetes berkatMu, 
biar tercurah penuh! 
 

Jemaat dapat memberikan persembahan Minggu,  
Persembahan Khusus, Persepuluhan, Syukur dll  

melalui 
Bank BRI 2005-01-000052-56-0 Kantor Cabang Pembantu Kalisari atas nama 
Majelis Sinode GPIB QQ GPIB Gideon Depok (Konfirmasi telpon/whatsapp ke 

Hotline Service 0812 1276 9976) 
 
DOA SYUKUR 
P4 :       Marilah kita BERDIRI DAN BERDOA untuk mendoakan persembahan yang telah 

dikumpulkan ini, agar TUHAN berkenan atasnya dan memberkati penghidupan 
kita. Mari berdoa : 

 Ya Allah, kami bersyukur atas tiap-tiap berkat yang kami terima dari pada-Mu. 
Kini kami membawa sebagian dari apa yang Engkau percayakan kepada kami, 
dan kami mohon sempurnakanlah pemberian kami ini. Ajarlah kami untuk tidak 
takut menghadapi hari esok, karena Engkau memelihara hidup kami sekeluarga. 
Demi Kristus kami berdoa. Amin. 

 

                                                                                                                           Duduk 

PENGUTUSAN 
 
WARTA JEMAAT 
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AMANAT PENGUTUSAN 

PF   : Jemaat Tuhan, mari berdiri!  
    Pulanglah dalam damai sejahtera, lakukanlah Firman Tuhan yang telah engkau  

dengar. Ingatlah Nas Alkitab yang tertulis dalam MAZMUR 91 : 9 - 12, yang 
menyatakan “Sebab TUHAN ialah tempat perlindunganmu, Yang Mahatinggi 
telah kaubuat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, 
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu; sebab malaikat-malaikat-
Nya akan diperintahkan-Nya kepadamu untuk menjaga engkau di segala 
jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu 
jangan terantuk kepada batu” 

 
JEMAAT MENYANYI    GB 107 : 1 & 3 “IKUTLAH TUHAN DALAM T’RANG”  
 

              

               
 
3.  Ikutlah Tuhan dalam t"rang 

  berdoalah tetap. 
  Di dalam kuasa Roh Kudus 

  engkau dibimbing-Nya. 

 
BERKAT 

PF    Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya:.... 
“Tuhanlah Penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. 
Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu 
malam. TUHAN akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan; Ia akan 
menjaga nyawamu. TUHAN akan menjaga keluar masukmu, dari sekarang sampai 
selama-lamanya.”  Mazmur 121: 5-7  
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JEMAAT MENYANYI: GB 402c “AMIN” 

 

       
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
---Saat Teduh dan Salam Persekutuan--- 

 
 


