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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 Yesus Kristus selamat pagi. 

Seluruh Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan 
selamat beribadah di hari Minggu III sesudah Epifania. Kiranya 
ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. 
Pemberita Firman pada ibadah ini adalah ….. 

 

UNGKAPAN SITUASI         
P2 Pemeliharaan dan kasih Allah atas kita, sungguh tidak terselami.  

Ia merancang dan menyiapkan masa depan kita, melebihi apa 
yang kita pikirkan dan bukan hanya dimulai pada saat ini, tetapi 
jauh sebelumnya. 

  berdiri 
MENGHADAP ALLAH 

 

P2 Mari kita menghadap Allah, karena kasih setia-Nya tidak 
berkesudahan! 

 

NY.UMAT KMM 34:1-3 “BERNYANYILAH BIDUAN MUDA MUDI” 
Kantoria                 do = C 3 ketuk 

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

 

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

Prp Bergaunglah paduan suara kami  
Lk2 kepadaMu, ya Bapa yang sorgawi;  
U Engkau besar, termulia 

 

U Penuh syukur ungkapan hati kami;  
tembang mazmur selalu harus naik  
dengan merdu ke tahta-Mu 

 

VOTUM 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan 

langit dan bumi  
 

U 1   .      1   
A    -    min   
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NAS PEMBIMBING Amsal 19:20-21  
PF “Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau 

menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati 
manusia, tetapi keputusan TUHANlah yang terlaksana.” 

        

SALAM  
PF Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh 

pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. (II Petrus 1:2) 
 

U Dan melimpah atasmu juga  
 

NY. UMAT GB 52 : 1 “HAI, DENGARLAH ANAKKU”  la = C 4/4 MM 86 

U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

kita mengaku akan dosa-dosa kita: 
 Ya Tuhan yang Mahakuasa dan yang kekal, kami mengaku di 

hadapan hadiratMu yang suci bahwa kami telah berdosa 
kepadaMu, dalam pikiran, perkataan, perasaan dan perbuatan 
kami. Tetapi Engkau adalah pengasih dan penyayang, kasihanilah 
kami orang-orang yang berdosa ini yang datang kepadaMu 
dengan menyesali dosa-dosa kami.  
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Anugerahkanlah Roh KudusMu bekerja dalam hati kami agar kami 
dapat mengenal akan dosa-dosa kami, lalu menyesalinya dan 
bertobat kepadaMu, dan hidup menurut kehendakMu, untuk 
kemuliaan namaMu. 

  

NY. UMAT KJ 43 “Tuhan Kasihani Kami”                        do = F 1 ketuk 

U Tuhan, kasihani kami! 
Kristus, kasihani kami! 
Tuhan, kasihani kami! 

 

BERITA ANUGERAH 
PF Bagi kita, yang mengaku segala dosa dengan tulus dan jujur, lalu 

bertobat, berita anugerah pengampunan dalam Efesus 2:4-5 
mengatakan: “.…” 
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, 
kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku 
dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. 

 

U  Syukur kepada Tuhan. Amin. 
 

NY. UMAT KMM 2:1-3 “BAPA DI SORGA MENGASIHIKU”  
Kantoria        do = G 6 ketuk (2x3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U 
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Prp Walaupun aku berjalan sesat, Yesus menanti diriku tetap 
dan 'ku kembali ke pangkuanNya, kar'na kuingat kasihNya mesra. 

U Refr:     Kasih Tuhanku sungguh besar, 
             sungguh besar, sungguh besar. 
         Kasih Tuhanku sungguh besar– kasihNya padaku. 

 

Lk2 Bila 'ku masuk dli sorga kelak dan ku memandang Rajaku tetap, 
maka kidungku abadi merdu: Tuhanku Yesus mengasihiku! 

U Refr:      …… 
 

PERINTAH HIDUP BARU                         berdiri 
PF Setelah kesalahan kita diampuni-Nya, mari mendengarkan 

Petunjuk Hidup Baru seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 4:7-12 
” ....” 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 

NY. UMAT GB 381: 1-4 “KEMULIAAN BAGI ALLAH”      do = F MM 80 

Kantoria   
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi 
dan damai sejahtera di bumi 
di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. 

  

Prp Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa Mahakuasa, 
Engkaulah yang layak kami puji, 
menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu! 

  

Lk2 Anakdomba, Jurus'lamat, Put'ra Allah Mahakuasa, 
Engkau yang menghapus dosa dunia, 
kasihanilah kami, dengarlah doa kami! 

 

U Hanya Kau yang Mahasuci, hanya Kau yang Mahatinggi 
ya Yesus Mesias, Tuhan kami, 
beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapa-Mu! 

 duduk 
PELAYANAN FIRMAN 

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

PEMBACAAN ALKITAB 
PF Mari menyambut firman Tuhan: Haleluya!  

 

U GB 394 “Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu”  do = F 2/4 MM 72 
 

P3 Bacaan Alkitab Hari ini dari 2 Raja-Raja 22:1-13 yang menyatakan: 
….. Demikian pembacaan Alkitab. 
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PF Hendaklah Sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di 
antara kamu dan ucaplah syukur pada Allah. 

 

U GB 392a “Kepada-Mu Puji-Pujian”     do = D 4/4 MM 112 
 

duduk 
KHOTBAH “DIBARUI UNTUK MEMBARUI” 

Saat Teduh 
 

JAWABAN UMAT 
 

NY. UMAT KJ 391:1-4 “PUJI TUHAN HALELUYA”         do = D 4 ketuk 

Kantoria 

Refr:      Puji Tuhan, haleluya! Puji Tuhan, haleluya, 
              kini dan selamanya! Amin. 
Mengapa, orang Kristen, harapanmu lemah? 
Tuhanmu berkuasa di atas dunia! 

U Refr:      …… 
 

Prp Segala sesuatu ditanggung Tuhanmu. 
Mengapa lagi takut? Percayalah teguh! 

U Refr:    Puji Tuhan, haleluya! Puji Tuhan, haleluya, 
             kini dan selamanya! Amin. 

 

Lk2 Ikutilah Rajamu yang bangkit dan menang; 
bebanmu jadi ringan, gelapmu pun terang. 

U Refr:   ….. 
 

U Sampaikanlah firman-Nya di mana-mana pun, 
Serta perbuatanNya teruskan bertekun!. 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 & Doxologi GB 389a) 
 

PENGUCAPAN SYUKUR  
P4 Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada TUHAN 

dengan memberi persembahan kepada-Nya. Kasih setia-Nya 
ditunjukkan-Nya dari satu generasi ke generasi berikutnya.  
Dengarlah firman-Nya dari 1 Tawarikh 16:29 mengingatkan kita: 
“Berilah kepada Tuhan kemuliaan namaNya, bawalah 
persembahan dan masuklah menghadap Dia! Sujudlah 
menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan.” 
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--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  
 (diiringi intrumentalia)— 

 Mari menyanyi dari: 
 

NY. UMAT GB 84:1-2 “INILAH UNGKAPAN SYUKURKU”  
do = F 4/4 MM 88 

U 1. Inilah ungkapan syukurku, yang kuberikan kepada-Mu; 
„ku berikan dari hatiku, terimalah.  
„Ku persembahkan kepada-Mu dengan seluruh jiwa ragaku. 
Kiranya berkenan di hadirat-Mu 

 

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

U 2. Ajarlah aku, ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu 
untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. 
Utuslah aku, ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. 
Pakailah diriku turut maksud-Mu. 

 

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

dalam doa syukur secara berbalasan: 
Tuhan Yesus, terimakasih untuk hidup yang Engkau anugerahkan 
kepada kami. Terimakasih untuk setiap orang, yang Engkau 
berikan untuk menopang dan menolong hidup kami dalam 
mempersiapkan masa depan kami. 

 

U Terimalah ungkapan syukur kami. Pakailah hidup kami menjadi 
berkat untuk bangsa ini dan selalu menyanyikan kidung kasih-Mu 
bagi orang di sekitar kami. Amin. 

                duduk 
PENGUTUSAN 

 

WARTA JEMAAT 
 

AMANAT PENGUTUSAN                                                              berdiri 
PF Pergilah, persiapkan dirimu dengan hal-hal yang baik dan bernilai 

kekal. Masa depan yang gemilang disediakan Tuhan bagimu. 
Taatlah pada perintah-Nya dan nyatakan kemuliaan serta 
kebenaran Tuhan dalam seluruh hidupmu. Nyanyikanlah kidung 
kasih Tuhan, yang tak berkesudahan. Ingatlah, Tuhan akan selalu 
menolong kita.  
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NY. UMAT GB 277:1-3 ”FIRMAN TUHAN SUDAH KAU DENGAR” 
do = Bes 4/4 MM 104 

U 1. Firman Tuhan sudah kau dengar. Laksanakan dalam hidupmu. 
Firman Tuhan hendaklah kau sebar, pada orang di sekelilingmu. 
Refr:   ........ 

 

U 2. Firman Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu 
Sangkal diri sebagai hamba-Nya, jadi saksi setia dan tekun.  
Refr:   ........... 

 

U 3. Dalam suka dan sengsaramu, ingat s‟lalu pada Tuhanmu 
Jangan bimbang dan janganlah gentar,  
berpegang hanya pada firman-Nya. Refr:   ..... 

 

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 

  

 

 

 

 
 


