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Persiapan 
 Doa para presbiter petugas di konsistori 
 Penjelasan Tata Ibadah dan latihan lagu-lagu 
 Doa Pribadi umat 
  

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2 Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat 

beribadah di hari Minggu Epifania, Juga bagi jemaat yang baru 
pertama kali hadir dalam ibadah minggu di GPIB Jemaat Gibeon dan 
Bajem Jurang Mangu ini. Mari kita memberi salam kiri dan kanan kita, 
sambil tersenyum kita berkata, “Selamat beribadah”. 
Pemberita Firman pada Ibadah ini adalah……………………………. 
Kiranya Ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan 
dan kita diberkati oleh-Nya. 

 

UNGKAPAN SITUASI 
P2 Dalam minggu Epifania ini, kita kembali melihat peristiwa awal ketika 

Yesus memulai pelayananNya. Pembaptisan Yesus merupakan 
sebuah legalisme Illahi atas tugas dan tanggung jawab besar yang 
akan dijalankanNya. Pertanyaannya mengapa IA harus dibaptis 
sementara IA adalah Allah itu sendiri, dan proses baptisan adalah 
proses yang seharusnya dijalani umat? Ini menunjukkan Allah yang 
total berkarya sehingga kerendahan hatiNya dengan lahir di kandang 
dilanjutkan dengan pemberian diriNya untuk dibaptis.  

 

AJAKAN BERIBADAH                   berdiri 
P2 Umat Tuhan, mari menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah 

Persekutuan kita. 
 

I. MENGHADAP TUHAN 
 

NY. UMAT GB 5 : 1-3 “BERNYANYILAH BIDUAN MUDA-MUDI” 
do = C ¾ MM 96 

U 1.Bernyanyilah biduan muda-mudi, Penciptamu hendaklah kamu puji. 
Bernyanyilah, bernyanyilah. 

 

… Prosesi Alkitab dibawa masuk… 
 

U 2. Bergaunglah paduan suara kami kepadaMu, ya Bapa yang sorgawi; 
 “Engkau besar, termulia!” 
 

U 3. Penuh syukur ungkapan hati kami;  
tembang mazmur selalu harus naik dengan merdu ke takhtaMu. 
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VOTUM 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit 

dan bumi 
 

U 1 . 7 . 1 .   (KJ 476b) 
A       min 

 

NAS PEMBIMBING Lukas 14 : 11 
PF “Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan 

barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan” 
 

SALAM 
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, 

Juruselamat kita, menyertai kamu. 

 

U Dan menyertaimu juga 
NY. UMAT GB 15 : 1,2 “HALELUYA, PUJI TUHAN”     do = Bes 4/4 MM 88 
Kantoria 

1. Haleluya, puji Tuhan. Puji Dia, Mahakuasa.  
Sang pencipta alam raya dan segala isinya. 
Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di sorga. 
Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya! Puji Tuhan s’lamanya. 

 

U 2. Haleluya, Puji Tuhan. Puji Dia, Mahakuasa. 
 Lagu indah, hai nyanyikan bagi Dia, Rajamu. 
 Kasih dan kemurahanNya diberikan bagi kita. 
 Bersyukurlah pada Dia, Tuhanmu, Haleluya! Puji Tuhan s’lamanya. 

                

PENGAKUAN DOSA                     duduk 
P2 Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah 

kita mengaku akan dosa-dosa kita: 
 Ya Allah, Bapa Tuhan Yesus Kristus. Engkau adil, benar, baik dan 

kudus. Sebab itu kami datang dengan gentar dan takut ke hadapan 
tahtaMu mengaku segala dosa kami. 

 Kami sering mengucapkan perkataan tidak benar. Kami gagal 
mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada dalam diri kami. 
Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan juga tidak 
sungguh-sungguh melakukan kebajikan. 

 Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh 
dendam, kemarahan dan kebencian. Kami patut mendapat hukuman 
Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan Pengasih 
dan Penyayang. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal 
dengan dosa dan kejahatan kami. Sebab itu kasihanilah kami, ya 
Allah, ampunilah dosa kami. 
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NY. UMAT KJ 29 : 1-3 “DI MUKA TUHAN YESUS”               la = C 4 ketuk 
Prp Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku. 
 Kubawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. 

 

Lk2 Di muka Tuhan Yesus tersungkur kar’na dosaku, 
 Ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. 
 

U  Di muka Tuhan Yesus ‘ku insaf akan salahku;  
Bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. 

 

BERITA ANUGERAH 
PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 

disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
Yeremia 33 : 8 yang menyatakan: “Aku akan mentahirkan mereka dari 
segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap 
Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka 
lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku.” 
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami 
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama 
Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 

 

U Syukur kepada Tuhan, Amin. 
 

NY. UMAT KMM 161 : 1,2 “BUKAN KAR’NA UPAHMU”      do = C 4 ketuk 
U 1. Bukan kar’na upahmu dan bukan kar’na kebajikan hidupmu, 
 Bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu: 
 Allah mengampuni kesalahan umatNya oleh kar’na kemurahanNya; 
 Melalui pengorbanan Putra tunggalNya di tebusNya dosa manusia. 
 Refr:   Bersyukur, hai bersyukur, kemurahanNya pujilah! 
         Bersyukur, hai bersyukur selamanya! 
 

U 2. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu; 
 Baiklah s’lalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasihNya. 
 Keangkuhan tiada berkenan kepadaNya;  

orang sombong direndahkanNya. 
Yang lemah dan hina dikasihiNya penuh  
yang rendah ‘kan ditinggikanNya. Refr:   … 

 

PERINTAH HIDUP BARU                   berdiri 
PF Marilah kita mendengar Perintah Hidup Baru seperti tertulis dalam 

Kolose 3 : 13 – 14 yang menyatakan: . . . . 
 Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 

seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia 
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NY. UMAT GB 381 : 1,4 “KEMULIAAN BAGI ALLAH”          do = F MM 80 
U 1. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi 
 Dan damai sejahtera di bumi  

di antara manusia yang berkenan kepadaNya. 
          duduk 

PUJI-PUJIAN 
 

II. PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF …………………………………............. 
 

PEMBACAAN ALKITAB                   berdiri 
PF Umat Tuhan, mari mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari 

Alkitab, Haleluya! 
 

U GB 393 “Haleluya”          do = D 4/4 MM 112 
 

P3  Bacaan Alkitab Hari ini dari Matius 3 : 1 – 15 yang menyatakan: ….. 
Demikianlah pembacaan Alkitab.  

 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam 
hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah 

 

U KJ 474 “Kepada-Mu Puji-Pujian”                                 do = G 1 ketuk 
                 duduk 

KHOTBAH : Tema: “Dia Memberi Diri Untuk Dibaptis” 
 

----- saat teduh tanpa diiringi musik --- 
 

III. JAWABAN UMAT 
 

NY. UMAT KJ 178 : 1,2 “KAR’NA KASIHNYA PADAKU” do = Bes 4 ketuk 
U 1. Kar’na kasihNya padaku Yesus datang ke dunia; 
 Ia t’lah memb’ri hidupNya gantiku yang bercela. 
 Refr:    O, betapa mulia dan ajaib kuasaNya! 
        Kasih Jurus’lamat dunia menebus manusia. 
 

U 2. Dengar sabar dan hikmatNya Yesus pimpin hidupku; 
 Firman dan kebenaranNya itulah peganganku. Refr:   ….. 
 

PENGAKUAN IMAN                    berdiri 
PF Umat Tuhan, mari bersama semua orang percaya di segala waktu 

dan tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli.  
Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata: Aku percaya. . . 

duduk 
DOA SYAFAAT (DOA BAPA KAMI & DOKSOLOGI GB 389b) 
 

PUJI-PUJIAN 
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AJAKAN PERSEMBAHAN 
P4 Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada TUHAN dengan 

memberi persembahan kepada-Nya.  
Dengarlah firman-Nya, “Siapa yang mempersembahkan syukur 
sebagai korban, ia memuliakan Aku; siapa yang jujur jalannya, 
keselamatan yang dari Allah akan Kuperlihatkan kepadanya.” 
(Mazmur 50 : 23)  
TUHAN memberkati saudara dan persembahan saudara. 

 

--Dipersilakan bagi warga jemaat membawa Persembahan Persepuluhan/ Syukur/ 
Dana PEG ke depan di kotak yang telah tersedia. Setelah itu diedarkan Pundi Merah 
untuk Kas Jemaat, Pundi Hitam untuk Renovasi Atap Gereja dan Pastori I (Khusus 

09.00 BAJEM untuk Pelembagaan Bajem) 
 (diiringi intrumentalia)— 

 Mari menyanyi dari: 
 

NY. UMAT GB 77 : 1,2 “PERSEPULUHANMU”                do = E 4/4 MM 88 

U 1. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah, Sumber berkat. 
 Persepuluhanmu yang akan kau beri itulah persembahan kudus. 
 Marilah memberi persepuluhanmu, dari hasil jerih payahmu. 
 Apa yang kau beri kepada Tuhanmu; Dialah Sumbernya. 
 Refr:    Persepuluhanmu bagi Allahmu, beri dengan tulus hatimu. 
          Janganlah kau kuatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. 
          Persepuluhan dari tanganmu asalnya juga dari Tuhanmu 
          Dan Ia sanggup melipatgandakan yang kau b’ri, 
              Itulah janjiNya. 
 

--Menyanyikan Bait 2 setelah pundi diedarkan, Umat tetap duduk— 
 

U 2. Persepuluhanmu yang sudah kau beri memuliakan Sang Pemberi. 
 Persepuluhanmu yang sudah kau beri menjamin hidup sesamamu. 
 Persepuluhanmu yang sudah kau beri menjadi akta di hidupmu; 
 Percayalah teguh Tuhan sang Pemberi menjamin hidupmu. Refr:  …. 
 

DOA PERSEMBAHAN                   berdiri 
P4 Umat terkasih, mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan 

dalam doa syukur secara berbalasan: 
Ya Bapa Mahakasih, saat ini, kami memberikan persembahan syukur 
kepada-Mu. Ajarilah kami bahwa memberi bukan karena 
berkelebihan, tetapi sebagai wujud mengasihi-Mu. 
 

U Kiranya persembahan yang kami berikan ini berkenan di hadapan-Mu, 
karena kami memberikannya dengan penuh sukacita dan rasa syukur 
atas kasih sayang-Mu. Amin. 

                 duduk 
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IV. PENGUTUSAN 
 

WARTA JEMAAT 
 

AMANAT                                                             berdiri  
PF Belajar dari kerendahan hati Yesus, yang sekalipun Allah, mau 

melampaui proses tradisi manusia sebagai bagian komitmenNya hadir 
dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Marilah kita melakukannya. 
Orang yang rendah hati dan penuh kasih, akan menyebarkan 
kebahagiaan pada sekitar, dan dikasihi banyak orang. 

 

NY. UMAT KMM 43 “MARI BERNYANYI SERTAKU”           la = D 4 ketuk 
U  
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BERKAT 
PF Arahkanlah hati dan 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. 
 

 

U GB 402c “AMIN”                       do = F 4/4 MM 112 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


