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Persiapan
• Doa para pelayan

UCAPAN SELAMAT DATANG
PL

: Selamat datang dan selamat beribadah di dalam Ibadah Hari Minggu
II 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. Risto
E. Andaki

UNGKAPAN SITUASI
PL

: Saat ini, sungguh suatu keistimewaan bagi kita yang datang
menghadap Allah tepat di Minggu pertama tahun 2021 ini.

Jemaat : Penuh kegembiraan dan harapan. Hilang berlalu segala duka.
Rancangan baru terpahat dalam diri. Sujud berharap dihadapan
Tuhan saat ini.
PL

: Orang percaya mengetahui apa yang utama dan yang harus
diutamakan. Yesus Kristus telah memenuhi taurat Musa ketika Dia
dibawa ke Bait Allah. Kesediaan taat akan Allah dan hukumhukum-NYA akan menolong kita untuk menempuh perjalanan ke
masa depan.

Jemaat : Rancangan baru telah terpahat dalam diri, sujud berharap di hadapan
Tuhan. Saat ini kami menyerahkan waktu dan hidup kami. Biarlah
selalu kami tatap Salib.
PL

: Mari bersyukur karena Allah memberikan Yesus untuk keselamatan
kita! Kiranya bertambah ketaatan kita kepada Allah dan kasih
akan Juruselamat. Sehingga dengan langkah ringan kita berjalan
lagi terus mencapai masa depan dalam penyertaan kasih Tuhan.

AJAKAN BERIBADAH
PL

:

Umat Tuhan, mari kita menghadap Tuhan, menyembah-Nya
dan memuliakan nama-Nya karena kasih setianya-Nya besar
atas kita, mari kita masuk hadirat Tuhan dengan memuji dari
...
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MENGHADAP TUHAN
JEMAAT MENYANYI  PKJ 2:1 “MULIA, MULIA NAMANYA”

VOTUM
PF
Marilah kita tahbiskan Ibadah Hari Minggu II sesudah Natal ini,

J

dengan sebuah pengakuan bahwa Pertolongan kita adalah dalam
nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi. (Mzm. 124:8)
1 . | 1 . ||
A
min.

NAS PEMBIMBING
IBRANI 11 : 7
PF
Nas pembimbing kita yang melandasi pemberitaan firman hari ini adalah :
“Karena iman, maka Nuh – dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang
belum kelihatan – dengan taat mempersiapkan bahtera untuk
menyelamatkan keluarganya; dan karena iman itu ia menghukum dunia,
dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran, sesuai dengan imannya.
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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JEMAAT MENYANYI

KJ 344 : 1 “INGAT AKAN NAMA YESUS”

Do = Bes 4 ketuk
1.

Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih:
Nama itu menghiburmu k'mana saja kau pergi.
Refrein:
Indahlah namaNya, pengharapan dunia!
Indahlah namaNya, suka sorga yang baka!

DOA HARI INI
PL

: Bapa yang ada di dalam surga, pada pagi hari ini kami bersyukur kapadaMu,
karena masih boleh bangun untuk menghirup udara segar pada pagi hari. Ini
semua hanya karena kehendakMu. Terimakasih ya Bapa, terima kasih karena
kami masih bisa menikmati kehidupan yang penuh bahagia ini. kami
menyerahkan langkah kehidupan di tahun yang baru ini, karena kami
mengetahui, bahwa detik dan menit serta jam ke depannya dalam kehidupan
kami. Namun kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai, melindungi serta
menjaga kemanapun kami berada. Terimakasih Bapa, dan inilah doa kami
yang penuh dengan rasa syukur. Di dalam nama Yesus Kritus saya berdoa.
Haluleya, Amin.

JEMAAT MENYANYI

GB 44 : 1 “MENGALIR DALAM HATIKU”
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PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS

PEMBACAAN FIRMAN
PF
: Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan Firman Tuhan,
yang dibacakan dari Alkitab.
Pembacaan Alkitab hari ini dari Kitab KEJADIAN 9 : 1-10
yang menyatakan :.........
Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, HALLELUYA !

PL

UMAT

:

KHOTBAH

:

 KJ 473a

Haleluya, Haleluya, Haleluya do= As

“Perjanjian Yang Abadi”

JAWABAN JEMAAT
JEMAAT MENYANYI  KJ 110 : 1 & 2 “DI BETHLEHEM T’LAH LAHIR SEORANG PUTERA”
Do=G
4 ketuk
1.

Di Betlehem t’lah lahir seorang Putera.
Semoga ‘ku menjadi abadi milikNya,
sungguh, sungguh, abadi milikNya.

2.

Hatiku kubenamkan di dalam kasihNya;
padaNya kuserahkan diriku s’lamanya,
sungguh, sungguh, diriku s’lamanya.

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.
•
Kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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•
•
•

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 Maleakhi 3 : 10 yang menyatakan:

Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah
perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumah-Ku dan
ujilah Aku, firman TUHAN semesta alam, apakah Aku tidak
membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan
berkat kepadamu sampai berkelimpahan.
Tuhan memberkati persembahan Saudara.

JEMAAT MENYANYI

 GB 84 : 1 “INILAH UNGKAPAN SYUKURKU”

DOA PERSEMBAHAN
PL

: 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 padaMu. 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.
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PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
AMANAT PENGUTUSAN
PF

:

Umat Tuhan, Dengan mengingat Surat Roma 12 : 9 “Hendaklah

kasih itu jangan pura-pura! Jauhilah yang jahat dan
lakukanlah yang baik”. Berdasarkan nas Alkitab tersebut mari
berdiri, kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah
Firman Tuhan yang telah kita dengar.

JEMAAT MENYANYI
Do = as 3 ketuk

KJ 408:1 & 2 “DI JALANKU ‘KU DIIRING”

1.

Di jalanku 'ku diiring oleh Yesus Tuhanku.
Apakah yang kurang lagi, jika Dia Panduku?
Diberi damai sorgawi, asal imanku teguh.
Suka-duka dipakaiNya untuk kebaikanku;
suka-duka dipakaiNya untuk kebaikanku.

2.

Di jalanku yang berliku dihiburNya hatiku;
bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku.
Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap,
dari cadas di depanku datang air yang sedap;
dari cadas di depanku datang air yang sedap.

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.
(Bilangan 6:24-26)
UMAT :

GB 401 “AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA”

Saat Teduh
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