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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 IV sesudah Epifania. Kiranya 
ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. 
Pemberita Firman pada ibadah ini adalah ….. 

 

UNGKAPAN SITUASI         
P2 Tahap perkembangan iman manusia diharapkan terbentuk sesuai 

dengan bertambahnya usia. Dimulai dari anak usia dini sampai orang 
dewasa yang mulai belajar mempercayai kepada kehendak Allah. 
Sama halnya dengan Elisa yang mulai memperteguh iman dan 
kesetiaannya untuk percaya dalam melihat keajaiban Tuhan. 

  berdiri 
I. MENGHADAP ALLAH 

 

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

 

NY.UMAT KJ 21 : 1,2 “HARI MINGGU, HARI YANG MULIA” 
Kantoria                 do = C 4 ketuk 

1. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. 

Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. 
U Refr:     Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 
           Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 
 

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

U 2. Hari Minggu hari istirahat bagi badah yang letih. 
 Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Refr:   .... 
 

VOTUM 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit 

dan bumi  
 

U 1   .      1   
A    -    min   

 

NAS PEMBIMBING (Wahyu 2 : 10b) 
PF “Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Aku akan mengaruniakan 

kepadamu mahkota kehidupan.” 
        



 - 3 - 

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 KK 425 “KUNYANYIKAN KASIH SETIA TUHAN”   
do = C 4/4 MM 100 

U Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. 
 Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan s’lamanya. 
 Ku tuturkan tak jemu kasih setiaMu, Tuhan; 
 Ku tutuekan tak jemu kasih setiaMu turun temurun. 
 Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. 
 Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan s’lamanya. 
 

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

kita mengaku akan dosa-dosa kita: 
 Ya Allah yang Mahakuasa dan yang Mahamurah, kami mengaku 

bahwa terhadap Engkau sajalah kami berdosa dan melakukan apa 
yang Engkau anggap jahat. Kami telah sesat seperti domba-domba, 
masing-masing kami menuruti jalannya sendiri. Kami telah mengikuti 
keinginan kami sendriri dan tidak taat kepada suaraMu. Kami tidak 
perbuat apa yang harus kami perbuat dan kami telah melakukan apa 
yang Engkau larang, sebab pada kami tidak ada kekuatan apa-apa. 
Tetapi Engkau, ya Tuhan, kasihanilah kami! Peliharakanlah kami yang 
mengaku dosa kepadaMu! Bangunkanlah kami yang menyesal 
menurut janjiMu, yang Engkau nyatakan kepada manusia di dalam 
AnakMu Yesus Kristus Tuhan kami. Dan berilah, ya Bapa yang 
Mahamurah, supaya mulai dari sekarang kami hidup sederhana, adil 
dan saleh untuk kemuliaan namaMu. 

 

NY. UMAT GB 27 : 1-4 “YA TUHAN, KAMI MENGAKU” do = C ¾ MM 66 

Kantoria 

1. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, 
 Di dalam hati, di kata dan di tindakan : ampunilah dosa kami! 
U 2. Betapa lama umatMu tak sadar bahwa Kau hadir, 
 denganMu tak bersekutu: ampunilah dosa kami! 

 

Prp Betapa lama, ya Tuhan, tak sungguh kami kasihi 
 Sesama kami di dunia: ampunilah dosa kami ! 
 

Lk2 Betapa lama kesumat merusak hati nurani; 
 Demi pengasihan Kristus: ampunilah dosa kami! 
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BERITA ANUGERAH 
PF Bagi kita, yang mengakui segala dosa dengan tulus dan jujur, lalu 

bertobat, berita anugerah pengampunan dalam 1 Petrus 2 : 10 
mengatakan: “Kamu, yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang 
sekarang telah menjadi umatNya, yang dahulu tidak dikasihani tetapi 
yang sekarang telah beroleh belas kasihan.” 
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 KK 95: 1,2 “AJAIB BENAR ANUGERAH”  do = G ¾ MM 92 
U 1. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku! 
 ‘Ku hilang, buta, bercela; olehnya ‘ku sembuh. 
 

U 2. Ketika insaf, ‘ku cemas, sekarang ‘ku lega! 
 Syukur, bebanku t’lah lepas berkat anugerah! 
 

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

Hidup Baru seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 : 13-15 ” ....” 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 

NY. UMAT KMM 33 : 1 “TERPUJILAH ALLAH, HIKMATNYA BESAR” 
do = G 3 ketuk 

U 1. Terpujilah Allah, hikmatNya besar;  
begitu kasihNya ‘tuk dunia cemar 

 Sehingga di b’rilah Put’raNya kudus,  
mengangkat manusia serta menebus 
Refr:     Pujilah, pujilah! Buatlah dunia 
          Bergemar, bergemar mendengar suaraNya. 
          Dapatkanlah Allah demi PutraNya, 
          B’ri puji padaNya sebab hikmatNya. 

duduk 
PUJI-PUJIAN  

II. PELAYANAN FIRMAN 
 
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF ........................................................... 
 

PEMBACAAN ALKITAB                   berdiri 
PF Mari kita menyambut firman Tuhan: Haleluya!  

 

U GB 394 “Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu”  do = F 2/4 MM 72 
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P3 Bacaan Alkitab hari ini dari 2 Raja-Raja 2 : 1-18 yang menyatakan: 
….. Demikianlah pembacaan Alkitab. 

 

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 “KESETIAAN BERBUAH BERKAT” 

Saat Teduh 
 

 

III. JAWABAN UMAT 
 

 

NY. UMAT GB 284:1-3 “DI JALAN HIDUP YANG LEBAR, SEMPIT” 
Kantoria             do = Bes 6/8 MM 58 

1. Di jalan hidup yang lebar, sempit, orang sedih mengerang. 
Tolong mereka yang dalam gelap; bawalah sinar terang! 
Refr:    Pakailah aku, jalan berkatMu, memancarkan cahayaMu! 
        Buatlah aku, saluran berkat bagi siapa yang risau penat. 
 

Prp Wartakan Kristus dengan kasihNya; pengampunanNya penuh 
Lk2 Orang ‘kan datang ‘pabila engkau menjadi saksi teguh. 
U Refr:   ……. 
 

U Seperti Tuhan memb’ri padamu dan mengasihi dikau, 
 B’ri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau! 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 diakhiri dengan 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 Kisah Para Rasul 20 : 35 yang 
menyatakan: “Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada 
kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-
orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, 
sebab Ia sendiri telah mengatakan: Adalah lebih berbahagia memberi 
dari pada menerima” 
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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 PKJ 148 : 1-4 “T’RIMA KASIH YA TUHANKU”  
Kantoria                 do = F 4 ketuk 

1. T’rimakasih ya Tuhanku, atas hari pemberianMu. 
Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasihMu. 
Kau curahkan pada umatMu, Kau curahkan pada umatMu. 
 

U 2. T’rima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, 
 Agar dalam masa muda aku belajar tentang kasihMu, 
 Yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. 

 

--Menyanyikan Bait 3&4 setelah pundi diedarkan, Umat tetap duduk— 
 

U 3. ‘Kan kupakai waktu itu melakukan tanggung jawabku 
 Dan menolong sesamaku menurut firman serta karyaMu, 
 Kar’na itu makna kasihMu, kar’na itu makna kasihMu. 
 

U 4. Puji syukur kuucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. 
 Ku taati, kuhargai di dalam kata dan perbuatanku, 
 Agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. 
 

DOA SYUKUR                               berdiri 
 
P4 Mari menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa kepada Allah: 

Ya Bapa Mahakasih, karena kasihMu kami hidup dan berkarya. Dari 
TanganMu, kami dikenyangkan dan diperkaya dengan berbagai 
kebaikan. KepadaMu juga kami mempersembahkan pemberian ini, 
sudilah Engkau memberkatinya ya Tuhan sehingga berguna bagi 
pelayanan gerejaMu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. 
Amin. 

 duduk 
IV. PENGUTUSAN 

 

WARTA JEMAAT 
 

AMANAT PENGUTUSAN                                                                   berdiri 
PF Tuhan memilih dan memanggil kita sebagai kawan sekerjaNya. 

Artinya, Tuhan mau memakai kita sebagai pribadi yang berkomitmen 
bersama dengan Dia dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab 
ini di dunia. 
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NY. UMAT KK 752 : 1,3,5 ”TUHAN MENGUTUS KITA”   do = F 4/4 MM 96 
U 1. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia  

bawa pelita kepada yang gelap. 
Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. 
Refr:     Dengan senang, dengan senang,  

  marilah kita melayani umatNya. 
  Dengan senang, dengan senang, 
  Berarti kita memuliakan namaNya. 

 

U 3. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia  
untuk yang miskin dan lapar berkeluh. 
Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. 
Refr:   ..... 

 

U 5. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia  
untuk melawat orang terbelenggu. 
Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. 
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 
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