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Persiapan 
 Konsistorium - Doa para presbiter 

 

Ucapan selamat datang 
P1 : Jemaat yang dikasihi Tuhan! 

  Pemberita Firman dan pelayan liturgi mengucapkan Selamat Hari 
Minggu dan Selamat Beribadah bagi setiap keluarga yang beribadah 

di rumah melalui channel youtube saat ini.      
  Kita ada di Hari Minggu II sesudah Epifania. 
  Tema Ibadah adalah : YESUS MENYATAKAN KEMULIAAN-NYA AGAR 

KITA PERCAYA   (Yohanes 2:11) 
 Kiranya Ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur 

yang berkenan kepada Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya.  

  Pemberita Firman adalah :  
1.  Pdt. Bendjamin Louhenapessy pada pukul 09.00 WIB 
2.  Pdt. Herlin Lebrina Kunu pada pukul 17.00 WIB  

 

Ungkapan Situasi 
P1 : Jemaat yang dikasihi Tuhan! 

  Kita telah memasuki Minggu-Minggu Epifania. Di dalamnya kita ingat-

rayakan penampakan Tuhan Yesus di muka umum untuk memberitakan Injil 
Kerajaan Allah melalui perkataan dan perbuatan yang menghibur,  

menyembuhkan, membebaskan, membangkitkan dan menyelamatkan. 
Setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus, maupun yang mengundang 

Dia hadir dalam hidup akan mengalami berbagai karya ajaib-Nya, sehingga 

sembuh dari sakit-penyakit, termasuk Covid-19; bebas dari kuasa-kuasa 
jahat, atau persoalan yang membelenggu; menjadi kuat, terhibur dan pulih 

luka karena kesedihan dan duka yang menggores dalam. Karya layan Tuhan 
Yesus yang penuh kuasa itu sekaligus menyatakan kemuliaan-Nya untuk kita 

alami di dalam kehidupan pribadi, usaha-kerja, perkawinan dan keluarga 
sebagaimana terjadi dan dialami semua orang di dalam pesta perkawinan di 

Kana.     

   
  Kita berdiri menghadap Tuhan, menyembah dan menyambut firman-Nya 

hadir di tengah persekutuan kita. 

MENGHADAP TUHAN 

 

Jemaat     :    GB. 10     “KUPUJI YESUS, TUHANKU”     (do = f;  ¾   MM + 88) 
 

Semua  : 1. Kupuji Yesus, Tuhanku, ‘kumasyurkan nama-Nya; 
     Tiada nama apa pun semanis nama Yesus. 

 

Semua  : 2. Muliakan nama Tuhanmu yang tinggi dan berkuasa; 
     Tiada nama apa pun sedahsyat nama Yesus. 
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Votum   (menyanyi GB 8  “KULAYANGKAN MATAKU”) 
 

Pemandu :  
Pujian 

 
 

 

 
  

 
 

PF : 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

Jemaat : 
 

 
 

Nas Pembimbing:           Yohanes 2 : 11 

PF : “Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea, sebagai yang pertama dari  
   tanda-tanda-Nya dan dengan itu Ia telah menyatakan kemuliaan-Nya,   
  dan murid-murid-Nya percaya kepada-Nya.“ 

 

Salam  :  (menyanyi GB 391  “TUHAN MENYERTAI KAMU”)  
 
 

PF     :  
 

Jemaat  :  
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Jemaat  :     GB. 10     “KUPUJI YESUS, TUHANKU”       (do = f;  ¾   MM + 88) 

 
Semua   :    3. Seluruh umat marilah memuji nama Yesus; 

       Seluruh dunia pun serta agungkan nama Yesus. 
 

-- Jemaat duduk 
 
Doa di Hari Ini 

P1 Jemaat, kita panjatkan doa di hari ini. 
Ya Allah, Bapa Mahakuasa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. 

Engkau datang melalui Yesus Kristus untuk berkarya ajaib untuk 

menyembuhkan, menghibur dan menguatkan, membebaskan dan 
menyelamatkan kami dari segala sakit-penyakit, kesedihan, kesusahan dan 

kuasa jahat yang membelenggu hidup kami. Melalui semua perkataan dan 
karya ajaib-Mu, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu agar kami umat-Mu dan 

semua orang yang mengalaminya percaya. 
Di Hari Minggu II sesudah Epifania ini, kami datang beribadah dan 

menyembah-Mu di rumah tangga kami. Kami mengaku lemah dan rapuh. 

Banyak peristiwa terjadi, teristimewa kasus penderita tertular Covid-19 yang 
makin meningkat membuat kami kuatir dan takut melangkah. Masalah 

ekonomi dan lainnya datang silih-berganti menghantui kehidupan rumah 
tangga keluarga kami. Kami mohon, tolonglah kami, ya Tuhan Yesus. 

Berbuatlah ajaib bagi kami. Singkirkan semua masalah dari tubuh, jiwa, roh, 

usaha kerja, rumah tangga, persekutuan jemaat dan masyarakat bangsa 
kami. Nyatakanlah mujizat dan kemuliaan-Mu agar semakin banyak orang 

percaya kepada-Mu. Pakailah kami juga untuk menjadi saksi-Mu melalui 
perkataan dan perbuatan yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus 

Kristus, kami berdoa. Amin.  
 

 

Jemaat :  KJ 318    “BERBAHAGIA TIAP RUMAH TANGGA       (do = c;  2 ketuk) 
 

Semua  :                  1. Berbahagia tiap rumah tangga,  
     di mana Kaulah Tamu yang tetap; 

     dan merasakan tiap sukacita, 

     tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. 
    Di mana hati girang menyambut-Mu  

    dan memadang-Mu dengan berseri; 
    tiap anggota menanti sabda-Mu 

    dan taat akan firman yang Kau b’ri. 

 
 

 
. . . . Saat Teduh 
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PEMBERITAAN FIRMAN 
 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
PF : ........... 

PF : Jemaat, silakan berdiri untuk mendengar Injil Tuhan kita Yesus Kristus: 
Haleluya!  

 

Jemaat:    KJ 473a     HALELUYA                         (do = g; 3 dan 2 ketuk) 
 Haleluya, Haleluya, Haleluya! 

 
Pembacaan Alkitab 

P1 : Pembacaan Alkitab Hari ini dari Perjanjian Baru,  

   Injil Yohanes  2 : 1 – 11, yang mengatakan . . . . . . .  
   Demikianlah pembacaan Alkitab.  

 
PF : Hendaklah Sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara 

kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 

Jemaat :   GB 392b   “KEPADA-MU PUJI-PUJIAN”      (do = bes; 4/4 MM + 72) 

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

 
-- Jemaat duduk 

KHOTBAH 

PF :   . . .   
Tema : Yesus menyatakan Kemuliaan-Nya agar Kita Percaya 

 
. . . . Saat Teduh 

JAWABAN JEMAAT 
 

Jemaat   : GB 62:1,4   “SIAPA YANG BERPEGANG”     (do = f;  ¾   MM + 108) 

 
1. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan 

Dan setia mematuhi-Nya, 
Hidupnya mulia dalam cahya baka 

Bersekutu dengan Tuhannya. 

   Refrain:  Percayalah dan pegang sabda-Nya; 
     Hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. 

 
 4.  Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal 

    Sebelum pada-Nya berserah. 

    Hidup bahagia disediakan-Nya 
   bagi yang berpegang pada-Nya. 

   Refrain: ................. 
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Pengakuan Iman 
PF       :  Jemaat silakan berdiri untuk mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli . . .  
 

 
-- Jemaat duduk 

Doa Syafaat 

PF     :  . . . . . (di bagian akhir doa diberi kesempatan umat berdoa pribadi)  
     Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon: 

Jemaat  :  Dengarkanlah doa kami. 

PF       :  Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat,    

     yang telah mengajar kami berdoa: 

Jemaat  :  BAPA KAMI YANG DI SORGA . . . . . . dst. (Diakhiri doxologi)  

Jemaat   :  KAR’NA ENGKAULAH (GB 389b)   (do = bes; 4/4 MM + 80) 

Kar’na Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa 
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 

 

KESAKSIAN PUJIAN  
HANYA DIJALAN-MU  (PS SOLA GRATIA-PELKAT PKB GPIB SEJAHTERA)  

    Pukul 09.00 WIB 
DAMAI BERSAMA-MU  (PS PELKAT PKP MUPEL JAKSEL) Pukul 17.00 WIB 

 
Pengucapan Syukur 

P2 : Jemaat, mari memberikan persembahan kepada Tuhan karena Ia telah 
menyatakan kemuliaan-Nya dalam hidup kita. Alkitab 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.’  

(Roma 12 : 1). 
Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. 

 
 

Jemaat : GB 80   “MARI BAWA PERSEMBAHAN”            (do = f; 4/4 MM + 104) 
 

Semua      : 1. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu; 
dengan hati sukacita, bersyukur pada-Nya. 

Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu; 
mari mengucap syukur. 

Semua    :  Refr. Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya. 
Bawalah persembahanmu dengan sukacita pada-Nya. 
Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya. 
Bawalah persembahanmu dengan sukacita pada-Nya. 

 

 
Saatnya memberi persembahan . . . .  
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Semua    : 3. Apa pun yang kau taburkan dengan iman penuh 
itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. 

Baik sedikit maupun banyak bawalah pada-Nya; 
mari mengucap syukur. 

Semua    :  Refr. ............. 
-- Jemaat berdiri 

Doa Syukur 

P2 : Jemaat, mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa 
syukur: 

Ya Tuhan Yesus, Engkaulah sumber hidup kami. Engkau memberi 
karunia dan talenta untuk kami bekerja membangun hidup. Engkau 

membuat usaha dan kerja kami berhasil serta memperkaya hidup 

kami dengan berbagai berkat dan sukacita.  
Engkau menghalau semua tantangan dan menyatakan kemuliaan-Mu 

agar kami percaya. Kepada-Mu kami memberikan persembahan guna 
menopang pekerjaan pelayanan dan kesaksian gereja untuk 

kemuliaan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah, ya Tuhan.  
   Dalam nama Tuhan Yesus.  Amin. 

-- Jemaat duduk 
 

P E N G U T U S A N 

Warta Jemaat 
P2    :  . . . . . 

 
Amanat Pengutusan 
PF    : Jemaat silakan berdiri! Dengarlah amanat pengutusan . . . . .   
 

 

Jemaat  : KJ  427    “KU SUKA MENUTURKAN”                 (do = es;  4 ketuk) 
 

Semua  :  1. ‘Ku suka menuturkan cerita mulia,  

    cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya.  
    ‘Ku suka menuturkan cerita yang benar, 

    penawar hati rindu, pelipur terbesar. 
    Refrain:  ‘Ku suka menuturkan,  

      ‘ku suka memasyurkan  

      cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. 
 

   3. ‘Ku suka menuturkan cerita mulia;  
    setiap kuulangi bertambah manisnya.  

    ‘Ku suka menuturkan sabda-Nya yang besar;  

    dan yang belum percaya, supaya mendengar. 
   Refrain:  ‘Ku suka menuturkan,  

      ‘ku suka memasyurkan  
      cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. 



 - 8 - 

B E R K A T 
 

PF   : Angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta 
terimalah berkat-Nya: 

 
    

    “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.”     

(Bil.  6 : 24 – 26) 
 

 

Jemaat : (menyanyi) KJ 478b      “AMIN, AMIN, AMIN”             (do = g; 2 ketuk) 
 

 
 

 
-- Jemaat tetap berdiri  
~~~~ bersaat teduh 

 
 

 
 
 

Selamat hari Minggu, 
Tuhan memberkati kita sekalian. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 


