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PERSIAPAN 

 Doa para Pelayan betugas 

SAAT TEDUH 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

P2 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus! 

Presbiter mengucapkan Selamat Hari Minggu dan Selamat Beribadah bagi 

saudara yang hadir di gedung gereja maupun saudara yang beribadah di 

rumah saat ini. Hari Minggu ini sesuai dengan kalender tahun Gereja, kita 

memasuki Minggu di Penghujung Tahun 2020. Kami menyambut dengan 

penuh sukacita di dalam ibadah Hari Minggu Sesudah Natal.  

Kiranya Ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur 

yang berkenan kepada Tuhan. Pemberita Firman akan dilayani oleh : 

1. Pdt. Hans Hanoch Jacob pada pukul 09.00 WIB 

2. Pdt. Novina Malawau – Rotasouw pada pukul 17.00 WIB 
 

AJAKAN BERIBADAH         

P2 Jemaat, mari menyambut Firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan 
kita. 

---- berdiri  

 
 

Jemaat  GB 12 : 1, 2  “MASUKLAH SEMUA MENGHADAP TUHAN”  do=d  

1. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadiratNya; 

Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan takhtaNya. 

Dalam kekudusan dan kebenaran sujudlah kepadaNya.  

Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, kini dan selamanya. 
 

    --- prosesi Alkitab memasuki ruang ibadah --- 
 

2. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. 

Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. 

T’rimalah anug’rah, rahmat dan kasih dari Yesus, Tuhanmu. 

Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, kini dan selamanya. 
 

V O T U M 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit dan 

bumi.  

J ♫ A    -   min.   

MENGHADAP TUHAN 
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NATS PEMBIMBING                Yesaya 9 : 5 

PF Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan 

untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya 

disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, 

Raja Damai. 

 

S A L A M 

PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan 

Yesus  menyertai kamu. 

J  Dan menyertaimu juga 
 

Jemaat  KK 43 : 1   “NYANYIKANLAH MAZMUR BAGI TUHAN”   la = d 

1. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan atas s’gala kebaikanNya. 

Angkatlah suaramu, naikkan puji atas kasihNya yang besar. 

Refr:     Mainkan kecapi, tabuhlah gendang bunyikan ceracap. 

   Mainkan kecapi, tabuhlah gendang, bunyikan ceracap, 

   Sorak Haleluya! Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, 

   Kar’na Dia Raja semesta! 

--- duduk  

DOA HARI INI  

P2 Jemaat, mari berdoa kepada Allah : 

Ya Allah Tritunggal. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu.  

Engkau Raja Damai. Wajah-Mu penuh kedamaian. Kami mencari wajah-Mu 

dan memanggil nama-Mu serta mau menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu 

yang ajaib di sepanjang tahun ini. Di hari minggu terakhir tahun 2020, kami 

ingin mengaku bersalah dan berdosa. Hati kami sering merancang kejahatan 

dan menyimpan dendam kepada sesama. Permusuhan antar saudara dan 

sesama membuat keretakkan persaudaraan terjadi di mana-mana. Berita-

berita tentang tindakan kejahatan dan pembunuhan sangat meresahkkan. 

Kami gelisah dan kehilangan damai di hati dan hidup kami. Ampunilah kami, 

ya Raja Damai. Datanglah dan kuasailah hati, pikiran dan seluruh hidup 

kami. Singkiran permusuhan, iri, dengki serta kuasa gelap yang menggoda 

untuk melakukan kejahatan. Penuhilah hati, pikiran dan hidup pribadi, 

keluarga, jemaat dan masyarakat bangsa kami dengan damai-Mu. 

Tampakkan wajah damai-Mu bagi kami. Kuatkan kami dengan penuh 

pengharapan, kasih, sukacita dan damai yang Engkau berikan. Dalam nama 

Yesus Kristus, Raja Damai, kami berdoa. Amin.  

 



 - 4 - 

Jemaat   KMM 36 : 1    “PATUT SEGENAP YANG ADA”   la = d 

1. Patut segenap yang ada diam dan sujud menyembah, 

Mengosongkan pikirannya dari barang dunia, 

Kar’na Tuhan sungguh hadir, patut dipermulia.  

 

 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF  . . . . . . .  
 

PEMBACAAN ALKITAB                 --- berdiri  

PF  Jemaat, mari mendengar Firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. 

Haleluya! 
 

Jemaat   GB 393    “HALELUYA”      do = d 

Haleluya! Haleluya! Nama Tuhan terpujilah! 

Haleluya! Haleluya! Nama Tuhan terpujilah! 
 

P2 Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Matius 2 : 19 - 23 yang menyatakan: . . . 

Demikian Pembacaan Alkitab. 
 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di dalam 

hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 

Jemaat   GB 392a   “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”     do = d 

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

Bapa, Putra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 

 ---- duduk  

KHOTBAH     
“Kehadiran Yang Mendatangkan Perdamaian” 

---- saat teduh 

 

 

 

Jemaat  KJ 119 : 1, 2   “HAI DUNIA, GEMBIRALAH”  do = d  

1. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu!  

Di hatimu terimalah! Bersama bersyukur,  

bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur! 
 

2. Dialah Raja semesta, benar dan mulia!  

Mahsyurkanlah, hai dunia : besar anug’rahNya,  

besar anug’rahNya, besar, besar anugr’ahNya! 

PEMBERITAAN FIRMAN  

 

JAWABAN UMAT 
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PENGAKUAN IMAN                       ---- berdiri  

PF Jemaat, untuk 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  . . . . . . . .  (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doksologi GB 389b) 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P3 Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi 

persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya: “Janganlah ia menghadap 

hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar 

persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, 

Allahmu.” (Ulangan 16 : 16b-17)  

Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. 
 

 (membaca prosedur pemberian persembahan yang ada di mimbar kecil) 
 

--- Bagi Jemaat yang berada di rumah, persembahan dapat dimasukkan ke 
dalam Amplop 1 yang sudah disediakan oleh keluarga dan dibawa ke 

Gereja, atau menggunakan persembahan digital atau dengan cara transfer 
ke rekening Gereja. 

Dan Amplop 2, diperuntukkan bagi Renovasi Gereja atau transfer langsung 
ke Rekening Panitia Renovasi. --- 

 

Jemaat KJ 127 : 3  “KANDANG DOMBA ITU RUMAHNYA  do = d 

3. Hai malaikat, pujilah terus kemuliaan Allah yang kudus.  

Bayi itulah Sang Penebus dan Jurus'lamat dunia.  

Refrein : Aku pun hendak ke Betlehem, supaya 'ku melihatNya  

 di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Mahamulia. 
 

~ Para Presbiter memberikan persembahan, setelah itu disusul oleh jemaat ~ 
 

DOA PERSEMBAHAN                  --- berdiri  

P3 Jemaat, mari kita menyerahkan Persembahan ini kepada Tuhan dalam doa 

syukur, mari berdoa : 

Kami bersyukur kepadaMu ya Tuhan, atas kasih-Mu yang menjamin 

keselamatan kami. Sebagai wujud syukur kami, saat ini kami telah 

memberikan persembahan. Terimalah ya Tuhan, sebagai tanda hormat dan 

kasih bagiMu, serta pakailah seluruh hidup kami untuk melayani Engkau 

dengan penuh kasih. Dalam Nama Tuhan Yesus. Amin. 

        --- duduk 
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WARTA JEMAAT 

P3   . . . . . . . . .               
 

AMANAT PENGUTUSAN                       --- berdiri  

PF  Jemaat Tuhan, pergilah ke dalam kehidupan sehari-hari di dunia dengan 

damai sejahtera Tuhan untuk melakukan firman-Nya.  
 

Jemaat   KJ 99 : 3   “GITA SORGA BERGEMA”  do = g 

3. Raja Damai yang besar, Surya Hidup yang benar,  

menyembuhkan dunia di naungan sayapNya.  

Tak memandang diriNya bahkan maut dit’rimaNya,  

lahir untuk memberi hidup baru abadi!  

Gita sorga bergema, “Lahir Raja mulia!” 

 

BERKAT 

PF   Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-

Nya :  

TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau; 

  TUHAN menyinari engkau dengan wajahNya 

   dan memberi engkau kasih karunia; 

  TUHAN menghadapkan wajahNya kepadamu, 

   dan memberi engkau damai sejahtera. 

 

Jemaat   GB 402c  “AMIN”   do = f  

 

 
 
 

Selamat Hari Minggu 

Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua 

   
 
 
 
 

P E N G U T U S A N 
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