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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 Umat yang dikasihi Tuhan selamat pagi . . .  

Pemberita Firman dan pelayan Liturgi menyambut dengan penuh 
sukacita kehadiran saudara-saudara dalam ibadah Hari Minggu I 
sesudah Epifania di GPIB Jemaat GIBEON 
Tema Ibadah Hari ini: MENJADI TERANG BAGI BANGSA-
BANGSA 
Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan ungkapan 
syukur yang berkenan kepada Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. 

 Pemberita Firman dalam ibadah ini adalah . . . .  
berdiri 

AJAKAN BERIBADAH 
P2 Umat Tuhan, mari menyambut firman Tuhan hadir di tengah-

tengah persekutuan kita. 
 

MENGHADAP TUHAN 
 

Umat Menyanyi KJ 144b : 1-3 “SUARA YESUS KUDENGAR”                 
do = D 6 ketuk (2 x 3) 

U 1. Suara Yesus kudengar, “Hai mari yang penat,  
  serahkanlah kepada-Ku bebanmu yang berat.” 

Kepada Yesus, Tuhanku, ‘ku datang berserah;  
jiwaku yang letih-lesu dibuat-Nya lega. 

 

----- Prosesi Alkitab dibawa masuk ----- 
 

U 2. Suara Yesus kudengar, “Yang haus, datanglah,  
  dan air hidup Kuberi, hai mari, minumlah.” 

Kepada Yesus, Tuhanku, ‘ku datang berserah;  
kudapat Air Alhayat dan hidup dalam-Nya. 
 

U 3. Suara Yesus kudengar, “Akulah Sang Terang.  
Lihatlah sinara wajah-Ku: harimu cemerlang.” 
‘Ku datang pada Tuhanku, Mentari mulia;  
seluruh jalan hidupku cerah bahagia. 

 

V O T U M 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan 

langit dan bumi. 

 

U 1    .   7   .  |  1   .   | 
        A        -  min. 
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NAS PEMBIMBING Yohanes 8 : 12 
PF “Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata-Nya: Akulah 

terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan 
dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.”  

 

S A L A M 
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus 

Yesus, Juruselamat kita, menyertai kamu. 
 

U dan menyertaimu juga. 
 

Umat Menyanyi GB 155 : 3 “KAMU ADALAH GARAM DUNIA”                 
la = G 4/4 MM 88 

U 3. “Aku adalah terang dunia” kata Yesus, Tuhan kita.  
  “Siapa yang tetap mengikuti Aku, tak salah jalan,  

tak salah jalan, tak salah jalan dalam dunia.” 
duduk 

PENGAKUAN DOSA 
P2 Umat Tuhan, dengan sesal dan malu serta kerendahan hati, mari 

kita mengaku kesalahan dan dosa dan memohon pengampunan 
Tuhan: 

 

….. warga jemaat mengaku dosa pribadi ..diiringi instrumentalia GB 26 ..... 
 

P2 Ya Allah, Bapa, kami mengaku bersalah dan berdosa kepada-Mu. 
Kami sering mengabaikan dan tidak memperhatikan panggilan-Mu 
untuk menjadi saksi. Mulut kami kelu untuk mewartakan firman-
Mu. Kami menjauhi tangan-Mu yang melindungi dan menaungi 
kami. Kepada-Mu, kami memohon: 

 

U Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. 
 

P2 Ya, Yesus Mesias, kami mengaku bersalah dan berdosa kepada-
Mu. Kami lalai menjadi hamba yang patuh dan setia. Kami lebih 
mementingkan kehormatan dan harga diri kami daripada menyata-
kan keagungan-Mu. Kami sering kecewa dan putus asa karena 
menganggap segala usaha dan kerja kami sia-sia dan tadak 
berhasil. Kepada-Mu, kami memohon:  

 

U Kristus, kasihani dan ampunilah kami. 
 

P2 Ya Roh Kudus, kami mengaku bersalah dan berdosa kepada-Mu. 
Kami meragukan urapan-Mu yang menjadikan kami hamba-Mu. 
Sikap, tutur dan tindakan kami membuat kami tidak dihargai di 
hadapan manudia, juga di hadapan-Mu. Kami mengandalkan 
kekuatan diri sendiri dan menolak dibentuk menjadi terang bagi 
bangsa-bangsa. Akibatnya, keselamatan yang dari Tuhan tidak 
sampai ke ujung bumi.  Kepada-Mu, kami memohon: 



4 

Umat Menyanyi GB 26 “AMPUNI UMATMU”      la = Bes MM 72 

U 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

disampaikan berita anugerah pengampunan yang tertulis dalam 
Kitab Roma 3 : 23-24 yang menyatakan: “Karena semua orang 
telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh 
kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena 
penebusan dalam Kristus Yesus.” Berdasarkan Firman Tuhan ini, 
sebagai Pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa 
pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian di dalam nama 
Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 

 

U Syukur kepada Tuhan. Amin. 
 

Umat Menyanyi KJ 395 : 1,2 “BETAPA INDAH HARINYA”  
Kantoria                    do = G 3 ketuk 

1.   Betapa indah harinya saat kupilih Penebus. 
Alangkah sukacitanya, ‘ku memb’ritakannya terus. 

U Refr:     Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. 
      ‘Ku diajari Penebus berjaga dan berdoa t’rus. 
      Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. 
 

U 2. Betapa indah janjiNya yang t’lah mengikat hatiku; 
 Kub’ri kasihku padaNya serta menyanyi bersyukur! Refr:   ….  

berdiri 
PERINTAH HIDUP BARU 
PF Umat Tuhan, dengarlah Perintah Hidup Baru seperti tertulis dalam 

Perjanjian Baru, Kitab Efesus 5 : 1 – 11 yang mengatakan: “. . . .” 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 
seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah dunia! 

 

Umat Menyanyi KJ 48 “KEMULIAAN BAGI BAPA”        do = D 1 ketuk 

U Kemuliaan bagi Bapa, Put’ra dan Roh Kudus,  
   seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin. 

duduk  
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KESAKSIAN PUJIAN 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

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

berdiri 
PEMBACAAN ALKITAB 
PF Umat Tuhan, dengarlah  firman Tuhan dari Alkitab! Haleluya! 
 

U GB 394 “HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU” 
do = F 2/4 MM 72 

 

P3 Pembacaan Alkitab dari Perjanjian Lama, Kitab Yesaya 49 : 1 – 7 
(dibaca secara silih ganti) yang mengatakan: “. . . . . . . . .”  

  Demikian pembacaan Alkitab. 
 

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

 

U GB 392a “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”              do = D 4/4 MM 112 

duduk 
KHOTBAH: MENJADI TERANG BAGI BANGSA-BANGSA 

   

. . . . . saat teduh untuk menghayati firman Tuhan . . . . . 
 

JAWABAN UMAT 
 

Umat Menyanyi GB 116 : 1-3 “YESUS INGINKAN DIRIMU BERSINAR TERANG”  

Kantoria                                do = D 4/4 MM 100 

1.   Yesus inginkan dirimu bersinar terang,  
agar seluruh dunia memuji-Nya.  
Bawa cahaya-Nya di tiap langkahmu,  
Agar terang-Nya makin jauh tersebar. 

U Refr:  Di dalam perbuatan, di dalam perkataanmu, 
     ingatlah Kristus minta darimu; 
     pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang resah, 
     Supaya  dunia mengagungkan nama-Nya.  
 

Lk2 2.Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya  
   bagi semua orang yang berkesah,  
Prp Jadikan firman-Nya pelita bagimu, 
   agar hidupmu jadi saksi teguh. 
U Refr:   ..... 
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U 3. Walau terkadang jalan hidupmu kelam,  
pelitamu tetap bersinar terang.  
Janganlah padam hanya kar’na kemelut, 
Tuhan inginkan kau bersinar terus. 
Refr:  Di dalam perbuatan, di dalam perkataanmu, 

     ingatlah Kristus minta darimu; 
     pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang resah, 

    Supaya  dunia mengagungkan nama-Nya. 
berdiri 

PENGAKUAN IMAN                     
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 

PF Mari kita berdoa . . . . . .  

Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu, kami memohon 
 

U Dengarkanlah doa kami 
 

PF Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami 

berdoa:  
 

Bss Bapa kami . . . (diakhiri doksologi GB 389b) 
 

KESAKSIAN PUJIAN 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 
P4 Umat Tuhan, mari mengucap syukur dan memberi persembahan 

kepada Tuhan. Alkitab dalam Roma 12 : 1 mengatakan: “Karena 
itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan 
kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai 
persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada 
Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.”  
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 Pelembagaan Bajem 
(diiringi intrumentalia)— 
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Mari menyanyi dari: 
 

Umat Menyanyi KJ 322 : 1-3 “TERANG MATAHARI”     do = A 3 ketuk 

Kantoria 

1. Terang matahari telah menyinari segala neg’ri, 
dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. 

 

U 2. Gembira sekali kulihat kembali terang merekah,  
dan Bapa di sorga, yang Bapaku juga, hendak kusembah. 

 

--Menyanyikan Bait 3 setelah pundi diedarkan, Umat tetap duduk— 
 

U 3. Syukur bagi Dia, Gembala yang setia, yang jaga tetap. 
Anug’rahNya jua hariku semua, terang dan gelap. 

berdiri 
DOA SYUKUR 
P4 Umat Tuhan, kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan 

dalam doa syukur secara berbalasan: 
Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat dan rejeki yang 
Tuhan limpahkan untuk memelihara dan memperkaya kehidupan 
kami. Kepada-Mu, kami memberi sebagian kecil sebagai tanda 
persembahan diri dan hidup kami untuk kemuliaan-Mu.   

 

U Terima dan kuduskan persembahan kami, ya Tuhan, agar dikelola 
dengan baik dan benar serta digunakan untuk pelayaan kasih dan 
keadilan kepada sesama dan demi pembangunan tubuh Kristus. 
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. 

duduk 
 

P E N G U T U S A N 
 

WARTA JEMAAT 
 

AMANAT PENGUTUSAN           
PF ………………………... 
 

Umat Menyanyi KJ 422 : 1-3 “YESUS BERPESAN”       do = G 4 ketuk 

U 1. Yesus berpesan: Dalam malam g’lap  
kamu harus jadi lilin gemerlap;  
anak masing-masing di sekitarnya, 
dalam dunia ini bersinarlah! 

 

Prp 2.  Yesus berpesan: Bersinarlah t’rang;  
lilinmu Kulihat malam dan siang.  

U   Anak masing-masing di sekitarnya, 
   untuk hormat Tuhan bersinarlah! 
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Lk2 3.  Yesus berpesan: Dunia penuh  
   banyak macam dosa, duka dan keluh;  
U   anak masing-masing di sekitarnya, 
   untuk sesamamu bersinarlah! 
 

B E R K A T 
PF Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta 

terimalah berkat-Nya:  
 Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang 

kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala 
Agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita, kiranya 
memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan 
kehendak-Nya, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan 
kepada-Nya, oleh  Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai 
selama-lamanya. Amin. 

 

U  GB 402a   “AMIN”                                   do = C  4/4 MM + 84 
 
 

 

 

 

 

 


