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Dilayani : Pdt. Melkianus Nguru 

Rabu, 20 Januari 2021 
 

Persiapan    :   a.  Doa Presbiter    b. Pengenalan lagu-lagu dalam Tata Ibadah  
c.  Sambutan   d. Saat teduh 

Catatan :             Pelayan Firman (PF), Liturgos (L), Jemaat (J) 

 

AJAKAN BERIBADAH 

L. : Menapaki tahun rahmat Tuhan yang baru 2021 membuat kita sadar 
bahwa hanya karena pertolongan TUHAN sajalah kita boleh ada di sini 
dengan penuh syukur.  

U. : Siapakah kita sehingga TUHAN Allah berkenan menganugerahkan semua 
ini? Semua semata-mata karena kasih setia-Nya. 

L. : Biarlah kita melangkah, menapaki tahun rahmat TUHAN yang baru 
dengan tekad iman untuk tetap taat, setia, tekun dan semakin berakar 
kuat kepada TUHAN di dalam Yesus Kristus. 

U. : Biarlah kita semakin giat melayani TUHAN dengan penuh ketulusan dan 
kejujuran serta selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada 
TUHAN lewat kehidupan yang memuliakan DIA. 

L. : Yesus Kristus akan memelihara, menopang dan memberkati kita di tahun 
2021 di dalam setiap pengharapan kita dan di dalam setiap tugas dan 
Tanggung jawab kita. 

-berdiri- 
I. MENGHADAP TUHAN 

 

 NYANYIAN UMAT:  GB 246                 do=bes 4/4 MM+88 

“AKU MAU BERSYUKUR” 
Syair: Be Exalted, O, God, berdasarkan Mzm 57:10-12, terj. Tm Gita Bakti 2012,Lagu: Brent Chambers(1948) 

→ Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa, 
aku mau bermazmur bagi-Mu, ya Tuhan. 
Kar’na kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi; 
Kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. 
Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. 
Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. 

→ I will give thanks to Thee, O Lord, among the people. 
I will sing praises to Thee, Among the nations. 
For Thy steadfast love is great, Is great to the heavens 
And Thy faithfulness, Thy faithfulness to the clouds 



 Hal. 2  

Be exalted, O God! Above the heavens 
Let Thy glory be over all the earth. 
Be exalted, O God! Above the heavens 
Let Thy glory be over all the earth. 

 

DOA 
L. : … 

 

PEMBACAAN MAZMUR : MAZMUR 121:1-8  (dibaca secara responsoria) 
-duduk- 

 

Menyanyi KMM. 23 : 1&3              do=g 6ketuk (2x3) 

"YESUS SEGALA-GALANYA" 
Syair dan Lagu: Jesus is All The World to Me, Will L. Thompson 1904, terj. Yamuger 1987 

 → Yesus segala-galanya, Mentari hidupku. 
Sehari-hari Dialah Penopang yang teguh. 
Bila 'ku susah, berkesah, aku pergi kepadaNya: 
Sandaranku, Penghiburku, Sobatku! 

 

 → Yesus segala-galanya, setia padaku; 
  tak akan 'ku menyangkal-Nya, Teman setiaku. 
  BersamaNya 'ku tak sesat, Ia menjagaku tetap: 
  Ia tetap Kawan erat, Sobatku. 

 

II. PELAYANAN FIRMAN 
 

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

Pembacaan Alkitab : Yohanes 6:30-40                  -berdiri- 
 

  RENUNGAN : “TANDA CINTA SANG ROTI HIDUP”           -duduk- 
 

 

III. JAWABAN UMAT 
 

Menyanyi  KJ. 153:1-2           do=d 4ketuk 

“DENGARLAH KATA YESUS” 
Syair dan lagu: Hen Sonora +1978, berdasarkan Yoh 4:14, 8:35 
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DOA SYAFAAT 
 PF. : ...    (Doa Syafaat diakhiri dengan Doa Bapa Kami & Doxologi) 
 

 

Pengucapan Syukur : 
L : Marilah mengucap syukur kepada  TUHAN dengan hati yang tulus, 

dan jujur kepadaNya. Alkitab berkata dalam, MAZMUR 54 : 8&9. 
Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepada-Mu, 
bersyukur sebab nama-Mu baik, ya TUHAN. Sebab Ia melepaskan aku 
dari segala kesesakan, dan mataku memandangi musuhku.  
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 

 

 Menyanyi NKB. 133 : 1&3 “SYUKUR PADAMU YA ALLAH” 
 

► Syukur padaMu, ya Allah, atas s’gala rahmatMu; 
 Syukur atas kecukupan dari kasihMu penuh. 
 Syukur atas pekerjaan, walau tubuhpun lemban; 
 Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman 
  

….. saatnya memberi persembahan ..... 
--- 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. --- 

 

► Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra; 
 Syukur atas perhimpunan yang memb’ri sejahtera. 
 Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah; 
 Syukur atas pengharapan kini dan selamanya! 
 

-berdiri- 
DOA SYUKUR 
L :  Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa :  

Segala Pujian dan hormat, kami kumandangkan hanya untukMu Tuhan, 
karena oleh penyertaan-Mu kami boleh ada dan berada sebagaimana 
adanya kami saat ini. Dalam kasih penyertaan Tuhan kami bisa bertumbuh, 
dalam naungan Tuhan kami beroleh hidup, karena berkat Tuhan kami 
dapat berbuah. Tolonglah kami agar mencatat dan menghitung berkatMu, 
agar jiwa dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur dan hati kami 
kehilangan alasan untuk kuatir. Berkati persembahan ini ya Tuhan, untuk 
keperluan perluasan kerajaanMu di dunia. Amin. 
 

IV. PENGUTUSAN 
 

AMANAT PENGUTUSAN 
PF. : Umat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari, dan 

lakukanlah Firman Tuhan dalam seluruh aspek kehidupanmu sehingga 
nama Kristus dipermuliakan melalui hidupmu! 
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Kidung Pujian  GB. 121: 1&2                                      do=bes  4/4 MM+96 
 

“HAI, PERGI DAN WARTAKAN” 
      Syair & Lagu:  Ezau E. Huwae 2012 

 

→ Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu. 
 Baik di rumah, sekolah dan di kantor; juga disetiap waktu dan tempat. 
 Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. 
 Itu sikap yang harus kau lakukan  
 kar'na Kristus nyata dalam hidupmu. 
 

→  Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatan-Mu. 
 Juga dalam segala tindakanmu, jadikanlah Firman Tuhan pandumu. 
 Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. 
 Jangan bimbang dan jangan kau kuatir;  
 Roh Kudus membimbing dan menolongmu. 

 

BERKAT 
PF      : FILIPI 4:7 
  “Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan 

memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus”. 
 

Umat : (GB. 402b)  Amin. 
 
 
 
 

 
 

- Saat Teduh- 
- Doa Presbiter- 

 
 
 

 


