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

 

  

Ucapan Selamat Datang 
P2 : Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu 

Epifania, 10 Januari 2021, baik umat yang beribadah di 
Gedung gereja atau di kediaman kita masing-masing. Kiranya 
ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan dihadapan Tuhan. 
Pemberitaan Firman TUHAN pada ibadah ini disampaikan oleh: 
1. Pdt. Petrus Aristoteles Metanfanuan pada Pukul 09.00 WIB 

  2. Pdt. Jeffrey Willem Ch. Sompotan pada Pukul 17.00 WIB 
 

UNGKAPAN SITUASI 
P2 :  Alam merupakan ciptaan Tuhan yang sangat indah. Melalui 

alam, Tuhan memberikan pengajaran kepada kita mengenai 
siapakah Dia dan manusia. Dia adalah Sang Pencipta, 
sedangkan manusia adalah ciptaan yang dikasihi-Nya.  

  Saat kita sungguh-sungguh menikmati dan memerhatikan alam, 
kita dapat merasakan kekaguman kepada Tuhan. Kekaguman 
tersebut membawa jiwa kita bersyukur dan mulut menaikkan 
pujian. Firman Tuhan dalam Mazmur 33:1 memberitakan: 
“Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar, dalam TUHAN! 
Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur.” 

   

 Ajakan beribadah 
 P2 : Umat Tuhan, marilah kita memuji TUHAN dan menyambut 

Firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita dengan sukacita. 
-berdiri- 

I. MENGHADAP TUHAN 
 

Kidung Pujian : KJ. 64                     do=c 4 ketuk     

“BILA KULIHAT BINTANG GEMERLAPAN”              

Bila kulihat bintang gemerlapan 
dan bunyi guruh riuh kudengar, 
Ya Tuhanku, tak putus aku heran 
melihat ciptaanMu yang besar. 
 
Refrain: 
Maka jiwakupun memujiMu: 
"Sungguh besar Kau, Allahku!" 
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Maka jiwakupun memujiMu: 
"Sungguh besar Kau, Allahku!" 

 

----------------------- prosesi masuk ruang ibadah ------------------------------- 

 

O Lord my God, When I in awesome wonder, 
Consider all the worlds Thy Hands have made; 
I see the stars, I hear the rolling thunder, 
Thy power throughout the universe displayed. 

Refrein 

Then sings my soul, My Saviour God, to Thee, 
How great Thou art, How great Thou art. 
Then sings my soul, My Saviour God, to Thee, 
How great Thou art, How great Thou art! 

  Votum                      
Pel. Firman : Pertolongan kita  adalah  dalam  nama TUHAN yang 

menjadikan langit dan bumi.  
Umat :    1  . | 1  .  1  | 

                  A  -  M  I  N. 
 
Nas Pembimbing :              MAZMUR 103:1-2 
Pel. Firman : “Pujilah TUHAN, hai jiwaku! Pujilah nama-Nya yang 

kudus, hai segenap batinku! Pujilah TUHAN, hai jiwaku, 
dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya!” 

Salam 
Pel. Firman : Kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa 

kita, dan dari TUHAN Yesus Kristus menyertai saudara 
sekalian.  

 Umat :      Dan menyertai saudara juga. 
 
                    Kidung Pujian : KJ. 9:1        do=g  3 ketuk    

  “PUJI, HAI JIWAKU, PUJI TUHAN” 

Puji, hai jiwaku, puji Tuhan selagi ada nafasmu! 
Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku! 
Hayatku Dia yang beri: Dia kupuji tak henti. 
Haleluya, Haleluya. 

-duduk- 
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Doa Hari Ini                                                                            
P2. : Umat Allah, mari kita menaikkan Doa Hari Ini.  

 Instrumen lembut GB. 33 
-Umat hening  dalam doa pribadi- 

  Ya Allah Bapa yang penuh Kasih, kami datang dengan penuh 
ungkapan syukur dan terima kasih karena kami Tuhan ijinkan 
nemapaki hari dan waktu di minggu kedua bulan Januari 2021 ini. 
Kami bersyukur untuk kasih pemeliharaan-Mu yang menopang dan 
beserta kami. Kiranya kami mampu untuk bersyukur dengan 
memakai kehidupan kami sebagai alat pujian-Mu.  

  Ya Yesus Kristus Putera Allah yang kudus, terima kasih untuk karya 
keselamatan-Mu yang menghidupkan kami. Mampukan kami untuk 
juga menghidupkan sesama kami melalui kehadiran kami. kiranya 
tutur kata dan perbuatan kami mencerminkan kasih-Mu sehingga 
banyak orang memuliakan nama-Mu. 

  Ya Roh Kudus, besertalah Engkau terus dalam kehidupan kami di 
sepanjang tahun rahmat Tuhan yang baru 2021. Sebab hanya di 
dalam kasih-Mu kami akan hidup. Dengan penyertaan-Mu maka 
hidup kami akan dipulihkan dan ditopang untuk menjadi saksi-saksi 
Kristus yang setia. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, 
AMIN.  

        Kidung Pujian : KJ. 14:1                     do=c  4 ketuk    

  “MULIAKAN TUHAN ALLAH” 
 

Muliakanlah Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, 
muliakan pimpinanNya dalam kasih sayangNya. 

-duduk- 

 
II. PELAYANAN FIRMAN 

 
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus  
Pel. Firman : ……….. 
 
Pembacaan Alkitab   

-berdiri- 

Pel. Firman   : Umat yang di kasihi TUHAN marilah kita mendengar   

                     Firman TUHAN. HALELUYA! 
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Umat            : (GB 387) “PUJI TUHAN, HALELUYA !”    do=f 4/4 MM+88 

 
 

P2   : Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan 
Firman TUHAN hari ini adalah : MAZMUR 104 : 1 - 5   

    ………………………….. 
    Demikianlah Pembacaan Alkitab. 
 
PF   :  Hendaklah Firman TUHAN dengan segala kekayaannya 

diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 
Umat    :”KEPADAMU PUJI-PUJIAN” (GB.392b) do=bes 4/4 MM+72 

 

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala 
kemuliaan: Ya Bapa, Put'ra, Roh Kudus sampai kekal 
selama-lamanya. 

                                                                                     -duduk- 
Khotbah …  

TEMA: “PUJILAH TUHAN, HAI JIWAKU” 

 
III. JAWABAN UMAT 

 

         Kidung Pujian : GB. 164:1,3          do=g 3/4 MM+100    

        “TERPUJILAH ALLAH, HIKMATNYA BESAR” 
 

Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar; 
begitu kasih-Nya ‘tuk dunia cemar, 
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sehingga dib’rilah Putra-Nya kudus, 
mengangkat manusia serta menebus. 

Refrain 

Pujilah, pujilah! Buatlah dunia 
bergemar, bergemar mendengar suara-Nya. 
Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, 
b’ri puji pada-Nya sebab hikmat-Nya. 
  

 Tiada terukur besar hikmat-Nya; 
penuhlah hatiku sebab Anak-Nya 
Dan amatlah k’lak hati kita senang 
melihat Sang Kristus di sorga cerlang. (Ref.) 

  -berdiri- 
 

PENGAKUAN IMAN RASULI  
PF. : Umat  yang  dikasihi  TUHAN,  marilah kita  mengucapkan dan 

mengikrarkan Pengakuan Iman Rasuli dengan hati dan mulut 
masing-masing berkata :            

Umat :  Aku percaya kepada Allah ………..................... 
-duduk- 

 
Doa Syafaat  (Doa Syafaat ditutup sebagai berikut)                            
PF. :  Ya TUHAN dalam pengasihanMu kami mohon, 
Umat   :   Dengarkanlah doa kami! 
PF. : Peliharalah kami dalam Yesus Kristus TUHAN kami, yang   

mengajar kami berdoa : Bapa kami…doxologi GB. 389a) 
Umat   :   Kar’na Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa 
  dan kemuliaan, sampai s’lama-lamanya. Amin. 
 
PENGUCAPAN SYUKUR 
Ajakan Persembahan Syukur    
P3 :  Marilah memberi persembahan dengan hati yang penuh 

syukur dan kasih, karena Tuhan telah melimpahkan begitu 
banyak berkat di dalam kehidupan kita, teristimewa berkat 
keselamatan yang membuat kita memperoleh hidup yang 
kekal. Firman Tuhan dalam II KORINTUS  8 : 12&13 : 
”Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan 
diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada 
padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 
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Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain 
mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan.” 
TUHAN memberkati kehidupan saudara dan persembahan  
saudara. 
 
Kidung Pujian : PKJ. 55:1,5         do=d   4 ketuk    

“HAI, PUJI NAMANYA”                              

Hai, puji namaNya, terang cahaya,  
dan puji namaNya, hai cakrawala. 
Hai, puji namaNya, semesta alam:  
mari semuanya menyembah Tuhan. 

Refrein: 

Haleluya! Pujilah Tuhan tak henti, 
Haleluya! Kar’na kasihNya tak terp’ri. 
Haleluya! Pujilah Tuhan tak henti, 
Haleluya! Kar’na kasihNya tak terp’ri. 

[ saatnya memberi persembahan ] 

Allah mengakhiri penciptaanNya  
di hari yang kudus, hari ketujuh. 
Kar’na dilihatNya baik semua  
akhirnya Allah pun memberkatinya. Ref. 

-berdiri- 
DOA PERSEMBAHAN :  

   P3 : Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur  
    dalam doa :  

Allah Sumber berkat dan kasih karunia, kami berterima 
kasih untuk kasih pemeliharaan-Mu yang memampukan kami 
untuk bersyukur kepada-Mu. Kami berterima kasih untuk hati 
yang tulus sehingga mampu membawa persembahan syukur 
kepada-Mu dengan tanpa ragu dan bimbang. Terimalah 
persembahan kami dan mampukan kami untuk selalu jujur 
menghitung berkat-berkat Tuhan di dalam hidup ini sehingga 
selalu tahu berterima kasih kepada-Mu.   Amin. 

-duduk- 
IV. PENGUTUSAN 

 

WARTA JEMAAT 
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-berdiri- 
AMANAT PENGUTUSAN 

PF  :  Umat Allah, merenungkan kasih Allah di dalam Kristus seharusnya 
memampukan kita untuk setia, taat dan beriman teguh kepada 
Kristus Yesus di dalam menapaki perjalanan hidup kita di tahun 
rahmat Tuhan yang baru 2021. Sebagaimana TUHAN Allah 
mengasihi dunia ini sehingga bersedia melawat dunia dalam diri 
Kristus Yesus, mari kita juga menjadi pelaku-pelaku Firman Tuhan 
melalui kepedulian kita yang dibalut kasih Kristus kepada 
sesama dan dunia sihingga nama Kristus dipuji dan 
dipermuliakan oleh banyak orang. ` 

 

 Kidung Pujian : KJ. 126:1-3    do=d 4ketuk 

     “TIAP TAHUN KEMBALI” 

Tiap tahun kembali kabar bergema 
bahwa Yesus lahir dalam dunia. 

Tiap-tiap rumah dimasukiNya 
dan di jalan juga Ia beserta.  

Ia mendampingi orang yang lemah; 
kita diiringi oleh kasihNya. 

BERKAT 
PF  :  Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada TUHAN, serta 

terimalah berkatNYA :  
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.   
 
Umat    :    GB. 402C      “AMIN”   do=f   4/4 MM+112 

    
 
 

                                                      
 

 
-Saat Teduh- 

~Selamat Hari Minggu, Tuhan Memberkati~ 


