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PERSIAPAN 

 Doa pribadi jemaat 

 Pengenalan lagu-lagu yang akan dinyanyikan dalam Ibadah 

 Doa konsistori para pelayan yang bertugas 

UCAPAN SELAMAT DATANG  
P2 Mengawali persekutuan hari ini, mari kita saling memberi salam 

persekutuan. (jemaat berjabat tangan dengan disebelah kiri dan kanan).  

 

Selamat pagi/sore/malam jemaat terkasih, selamat datang dan selamat 
beribadah di minggu VIII sesudah Epifani.  

Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan kepada Tuhan. 
Pemberita Firman dalam ibadah ini disampaikan oleh ..... 

AJAKAN BERIBADAH 

P2 Saudara terkasih, hidup kita adalah rangkaian dari banyak cerita tentang 

perjalanan iman bersama dengan Tuhan yang telah memulai, menuntun dan 

memberkati kehidupan. Tuhan yang MAHAKASIH menuntun kita 

mendengarkan suara-Nya melalui persekutuan hari ini. 
Marilah kita berdiri menghadap Tuhan dengan sukacita sambil tetap memuji 

Tuhan. 
  

MENGHADAP TUHAN 
 
NYANYIAN JEMAAT: GB 18 : 1, 2, 3, 4 “MARILAH BERNYANYI PUJI TUHAN” 
(Bait pertama dan Refrein dinyanyikan seluruh jemaat,  bait kedua, ketiga & keempat secara bergantian)  

DO=D 4/4 
1.  Marilah bernyanyi puji Tuhan, 
        bunyikan seruling dan sasando, 
        pujilah Dia, diatas takhta-Nya yang mulia. 
        Puji Dia hai segala yang bernafas. 
 
        Refrain: 
        Pujilah Tuhan yang Maha tinggi dan Mahakuasa, 
        Pujilah Tuhan yang Maha kasih dan murah hati. 

        Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan; 
        Pujilah Dia segala yang bernafas. 

 
---Alkitab, sebagai simbol kehadiran TUHAN, dibawa masuk ke dalam ruang ibadah--- 

2.  Laki-laki  Marilah bernyanyi sukacita. 
  pukul toto buang* dan kolintang, 
Perempuan pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam 
    Puji Dia hai segala yang bernafas. 
 

3.  Perempuan Orang Batak maupun orang Jawa, 
    orang Bali maupun orang Dayak; 

Laki-laki  segala suku, bahasa dan aneka budaya. 
    Puji Dia hai segala yang bernafas. 
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4.  Presbiter  Dari timur maupun dari barat, 
   di selatan maupun di utara; 
Jemaat  mari semua bersatu memuji nama Tuhan 

    Puji Dia hai segala yang bernafas. 

 
V O T U M  
PF  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 Alkitab yang membimbing kita masuk Minggu keenam sesudah Epifania 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 

NYANYIAN JEMAAT: GB 43 : 1, 2, 5 “MESKI TAK LAYAK DIRIKU” 
(Bait pertama dinyanyikan oleh kantoria, bait kedua & ketiga dinyanyikan bergantian) 

Do=Es 6/4 
1.  Meski tak layak diriku, 
   tetapi kar'na darah-Mu 
  dan kar'na Kau memanggilku, 
  'ku datang pada-Mu 
 
2. Laki-laki          Sebagaimana adanya 
       jiwaku sungguh bercela, 
    Perempuan darah-Mulah pembasuhnya; 
    'ku datang pada-Mu. 
 
5. Perempuan    Sebagaimana janji-Mu 
                        menyambut dan membasuhku 

           Laki-laki         ya Anakdomba yang kudus, 
                               "ku datang pada-Mu.     
   

Duduk 

PENGAKUAN DOSA 
P2 : Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah mengaku 
             akan   dosa-  dosa kita : 
              

Kasihanilah kami, ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami 

menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, 

dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran 
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kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami, jadikanlah hati kami tahir, ya 

Allah, dan baharuilah batin kami dengan Roh yang teguh. Jangan membuang kami 

dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripada kami. 

Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan 

lengkapilah kami dengan Roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami! Dengarlah, ya 

Tuhan. 

NYANYIAN JEMAAT: GB 32 : 1, 2 “TUHAN YESUS” 
Do=Es 3/4 ketuk (dinyanyikan setengah suara) 

1.  Tuhan Yesus! 
  Kami sering tidak patuh 
  melakukan yang Engkau firmankan. 
  Tuhan Yesus! 
  Kami sering tidak patuh 

  melakukan tanggung jawab kami. 
 
2.  Tuhan Yesus. 
  Kami lemah, tidak mampu 
  memerangi kemalasan kami. 
  Tuhan Yesus. 
  Kami lemah, kami rapuh. 
  Tuhan tolong kuatkanlah kami 
 
  Coda: 
  Ampuni dosa kami. 

 
BERITA ANUGERAH 
PF  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita   

anugerah pengampunan seperti tertulis dalam  ROMA 4 : 7 - 8   
  yang menyatakan……. 
  Berdasarkan Firman Tuhan itu, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami 
  memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama 
  Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 
 J  SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.  

NYANYIAN JEMAAT: GB 44 : 1, 4 “MENGALIR DALAM HATIKU”  
DO = As 6/8 ketuk (bait pertama dan refrein oleh seluruh jemaat, bait keempat secara bergantian) 

1.  Mengalir dalam hatiku  
  ceria dan damai kekal. 
  Kunyanyikan damai besar;  
  anug'rah kasih Allah.  
 
  Refrain: 
  Damai, damai! Kasih  yang sungguh ajaib,  
  Betapa besar kasih-Nya;  anug'rah kasih Allah. 

 

4.  Laki-laki  'Ku ingin dekat Tuhanku 
  Perempuan dan tinggal tetap dengan-Nya 
  Presbiter  'ku dapatkan damai abadi; 
  Jemaat  anug'rah kasih Allah. 
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PERINTAH HIDUP BARU 
PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti 

Tertulis dalam ROMA 5 : 1 - 5  yang menyatakan:………. 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 
hidup dan kesaksian kita di dunia. 

NYANYIAN JEMAAT:  GB 388 “MULIAKANLAH” 
La=E 4/4 

                  
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Duduk 
⌘ Kesaksian Pujian 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA EPIKLESE  
     PEMBACAAN ALKITAB 

PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan.Haleluya!  
J  NYANYIAN JEMAAT KJ 473a "HALELUYA” 

               
P3  Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab MAZMUR 133 : 1 - 3 yang  menyatakan..... 
PF    Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan    
             ucaplah syukur kepada Allah. 

NYANYIAN JEMAAT: GB 392A  KEPADAMU PUJI-PUJIAN 
DO=Bes 4/4 

1.  Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 

  Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 

                   Duduk 
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KHOTBAH     “POLA HIDUP TERBERKATI” 

Saat Teduh 

JAWABAN JEMAAT 
 
NYANYIAN JEMAAT: GB 69 : 1, 2 “KU MULAI DARI DIRI SENDIRI” 
(Bait pertama dinyanyikan oleh kantoria, refrein oleh jemaat, bait kedua oleh seluruh jemaat) 

       
 
      
 

 
 
 
 

 
 
2.  Kumulai dari keluargaku 

menjadi pelaku firman-Mu. 
S"lalu mendengar tuntunan Tuhan, 
berserah pada rencana kasih-Mu. 
Kadang-kadang lain 
jawaban Tuhan atas doaku. 
Kupegang teguh, 
Tuhanku memberikan yang terbaik 
Kumulai dari keluargaku, 
hidup memancarkan kasih-Mu. 

Walau "ku lemah dan tidak layak, 
kuasa Tuhan rnenguatkan diriku. 

 
PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  

duduk 
DOA SYAFAAT   (diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan, KJ 475) 

⌘ Kesaksian Pujian 

UNGKAPAN SYUKUR   
P4       Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan    
          memberi persembahan kepada-Nya.  

  Dengarlah nas Alkitab 1 Tawarikh 29 : 17  yang menyatakan :  
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    “Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan 
kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan 
sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umatMu yang hadir di sini telah 

kulihat memberikan persembahan sukarela kepadaMu dengan sukacita.”  
    Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 

NYANYIAN JEMAAT:  GB 78 : 1, 2, 3, 4 “YESUS KRISTUS SUMBER HIDUP” 
do = As 4/4 ketuk 
           Reff: 
  Yesus Kristus, Sumber Hidup, 
  Jurus'lamat, Dialah! 
  Dalam t'rang-Nya ada hidup; 
  puji Dia s'lamanya! 
 
          1.  Keadilan dan hukum-Nya 

  bagai benteng yang teguh, 
  bagi orang yang percaya, 
  tempat lindung yang teduh. Refr, ..... 
 

2.  Di naungan kasih Tuhan 
  manusia berteduh; 
  dikenyangkan siang malam 
  dengan berkat yang penuh. Refr, ..... 

 
                    ---Jemaat diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membawa Persembahan Khusus 

             (Persembahan Persepuluhan,Persembahan Syukur,dll) ke Kotak Persembahan yang tersedia. 
                                                                                                      Setelah itu menyanyikan bait selanjutnya--- 

3.  Bahagia dan sentosa 
dialami umat-Nya; 
sukacita dan sejaht"ra 
dalam Kristus s"lamanya. Refr, ..... 

                                            ---Jemaat memberikan persembahan melalui Kantong persembahan 
                                                                                yang diedarkan oleh Majelis Jemaat bertugas--- 

4.  Ucap syukur hai umat-Nya 
dengan harta dan benda, 
bahkan hidup seutuhnya 

persembahkan pada-Nya! Refr, ..... 
 
DOA SYUKUR 
P4  : Ya Tuhan, Allah kami, kami bersyukur kepada-M dan memuji nama-Mu yang agung    
                itu, sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti  
               ini 
J  Sebab daripada-Mu segala-galanya dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang 

kami berikan kepada-Mu. Amin. 

 
Duduk 
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PENGUTUSAN 
 
WARTA JEMAAT 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF       : Saudara – saudara seiman ! Mari BERDIRI, Pulanglah ke dalam kehidupanmu   sehari-
hari, bulatkan hati dan tekad, sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan 
Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. 
Ingatlah pesan Tuhan dalam 1 PETRUS 1 : 22, yang menyatakan :  

 “Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga 
kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu 
bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu..“  

  

NYANYIAN JEMAAT:  PKJ 258 : 1, 2 “KU INGIN SELALU DEKAT PADAMU” 
   Do= Es 3 ketuk (Bait pertama dan refrein oleh jemaat, bait kedua secara bergantian) 

1. "Ku ingin selalu dekat padaMu, 
mengiring Tuhan tiada jemu. 
Bila Kaupimpin jalan hidupku, 
tidak "ku takut "kan s'gala set'ru. 

Refrein: 
O Jurus'lamat, pegang tanganku: 
bimbinganMu itu "ku perlu. 
B'ri pertolongan kuat kuasaMu. 

O Tuhan Yesus, pegang tanganku! 

2. Laki-laki  Gelap perjalanan yang aku tempuh, 
   namun teranglah dalam jiwaku. 
Perempuan  Susah sengsara kini kud'rita; 
   damai menanti di sorga baka. 

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.”  

NYANYIAN JEMAAT: GB 402a “AMIN” 

           
 

---Salam Persekutuan--- 


