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

 
Ucapan Selamat Datang 
P1  Selamat pagi / sore dan selamat beribadah di hari Minggu V Sesudah 

Epifania, 07 Februari 2021, baik yang beribadah di Gedung Gereja 

maupun di kediaman masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan 
saat ini berkenan dihadapan Tuhan. Pemberitaan Firman TUHAN pada 

ibadah ini disampaikan oleh Bapak Pdt. Melkianus Nguru 
 

UNGKAPAN SITUASI 

P1   Menjadi pengikut Yesus bukanlah jaminan bahwa seseorang sudah 
mengenal Yesus dengan baik. Hal itu terbukti dari hidup orang percaya 

yang belum sepadan dengan pengorbanan Yesus di kayu salib.  
  Orang yang mengenal Yesus dengan benar akan mewujudkan pancaran 

kemuliaan kasih Tuhan melalui kesabaran diri menanggung sengsara, 

memikul salib dan mengikut Dia (Lukas 9 : 23). 
  Pengenalan akan pribadi Yesus bukanlah pengenalan instan 

sebagaimana yang ditunjukkan oleh Filipus : "Tuhan, tunjukkanlah Bapa 
kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami," (14:8). Pengenalan akan 

Yesus membutuhkan ketekunan dalam persekutuan yang akrab dengan-
Nya sehingga memahami dengan sungguh mutu hidup Yesus, Sang 

Guru Sejati. 

  Teruslah dengarkan Dia, Yesus Kristus yang dipilih dan dimuliakan Allah! 
 

 Ajakan beribadah 
 P1 : Umat Tuhan, marilah dengan hati yang murni dan rasa syukur kepada 

TUHAN, kita menyambut Firman Tuhan hadir di tengah persekutuan 

kita. 
- berdiri – 

 

M E N G H A D A P    T U H A N 
  

 PKJ 13 : 1,3 “KITA MASUK RUMAH-NYA”      do=es 4ketuk  
 Syair & Lagu: We Have Come Into His House, Bruce Ballinger, 1976, 

Terjemahan: Yamuger, 1998 

  

1. Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepadaNya. 
Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepadaNya. 

Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepada Kristus, 

menyembah Kristus Tuhan.  
    

3. Muliakan namaNya dan angkat tanganmu kepadaNya. 
Muliakan namaNya dan angkat tanganmu kepadaNya. 

Muliakan namaNya dan angkat tanganmu kepada Kristus, 
menyembah Kristus Tuhan. 
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V O T U M 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan 
langit dan bumi (Mazmur 124:8) 

    

   

 Umat 1    .      1    .  

  A   -         min 
 

NAS  PEMBIMBING                      Lukas 9 : 23  

PF      "Kata-Nya kepada mereka semua: "Setiap orang yang mau 

mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya 

setiap hari dan mengikut Aku.” 
 

S A L A M                  

PF        Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan 
Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai saudara. (1 Tim. 1: 2)  

Umat  Dan menyertai saudara juga  

 

PKJ 25 : 1   “MULIAKAN NAMA TUHAN”    
Syair : A.K. Saragih. Lagu : Tradisional Batak Simalungun 

 
 

- duduk - 
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DOA HARI INI                

P1  Umat Tuhan,  
Mari di hadapan Tuhan Yang Mahatahu, kita menaikkan doa hari 
ini, 

Instrumen lembut KJ 29 
-Umat hening dalam doa pribadi- 

 

  Bapa Mahakudus, di hadapan-Mu kami mengaku bahwa kami 

sering menyebut diri sebagai pengikut Kristus namun sampai 
saat ini kami belum hidup di dalam Kristus, sehingga tidak ada 

kesaksian hidup yang nyata di dalam kehidupan kami. 
Perbuatan dosa dan kecemaran hidup masih kerap kami lakukan 

sehingga nama Tuhan belum dipermuliakan oleh banyak orang 

karena kegagalan kami sebagai pengikut Kristus.  

 Kristus Yesus Maha pengasih, kami mengaku bahwa kami masih 

sering menyakiti hati-Mu dengan kebebalan hati kami yang 
sering memilih untuk berjalan sesuai dengan ke-egoan kami. 

Firman-Mu belum menjadi makanan rohani kami setiap hari. 
Kami hanya datang ke hadirat-Mu jikalau hidup kami ada 

masalah dan pergumulan. Tetapi setelah itu kami kembali 

berjalan sesuai dengan pikiran dan kemauan kami sendiri. 

   Roh Kudus Maha penyayang, kami menyadari  bahwa kami 

masih belum layak dan pantas disebut anak-anak Tuhan oleh 
karena hidup kami yang penuh dengan noda dan cela. Tetapi 

kami tahu, bahwa Engkau berkenan atas pengakuan dosa kami 

dan Engkau juga akan bersedia menuntun hidup kami kembali 
seturut dengan kehendak-Mu.  

  Berilah kami kasih pengampunan-Mu, ya Allah Bapa, Allah Anak 
dan Allah Roh Kudus. Baruilah hati dan perilaku hidup sehingga 

kami layak disebut anak-anak Kristus. Kami mohon dalam Yesus 
Krisus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Amin 

 

 U KJ 37b  “TUHAN, AJARKANLAH KEHENDAKMU”      
 do=bes 3ketuk       

  Syair: Rock of Ages, Augustus M. Toplady, 1775. Terj: Yamuger, 1985.  
  Lagu: Thomas Hastings, 1832  

  Batu Karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. 
Kar'na dosaku berat dan kuasanya menyesak, 

Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungMu.  
 

 
Paduan Suara Virtual 
..................................... 
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P E L A Y A N A N     F I R M A N 

 

DOA  EPIKLESE 
PF ……………………………….. 

  
PEMBACAAN  ALKITAB    

PF   Marilah mendengar Firman Tuhan. Haleluya !            - berdiri - 

KMM 41  “HALELU, HALELU”            do=a 4ketuk 
Syair & Lagu: Hallelu, Hallelu, Hallelujah, Anonim, terj. Kalam Hidup +1954. 

  Halelu, Halelu, Halelu, Haleluya, Puji Tuhan! 
Halelu, Halelu, Halelu, Haleluya, Puji Tuhan! 

  Puji Tuhan, Haleluya!  
Puji Tuhan, Haleluya!  

puji Tuhan, Haleluya! Puji Tuhan! 
 

P1 Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan pada hari ini 
adalah : LUKAS 9 : 28 - 36 yang memberitakan :  . . . . 

Demikianlah pembacaan Alkitab. 
 

PF  Hendaklah Firman-Nya diam dengan segala kekayaaannya di 
antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 

GB 392a 
U  Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 

  Bapa, Put’ra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi.  

 
K H O T B A H : ……….                                                                    - duduk - 

 

TEMA: “IDENTITAS YESUS” 

 (Saat teduh)  

 

J A W A B A N    U M A T 

 GB 107 : 1  “IKUTLAH TUHAN DALAM T’RANG” do=d 4/4 

MM+100    
  Syair dan Lagu: Dari Dua Sahabat Lama, George C. Hugg (1848-1907), 

 terj. C.Ch. J. Schreuder dan L. Tupamahu dengan penyesuaian Tim Kerja Gita Bakti 2011  

 

 Ikutlah Tuhan dalam t’rang, tinggalkan yang gelap 
dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. 

Refrein :  
Berjalan di t’rang, berjalan di t’rang. 

Berjalan di t’rang, berjalan di dalam t’rang. 
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PENGAKUAN  IMAN            - berdiri - 
 

  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   
PF .................................... 

  Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon : 

Umat Dengarlah Doa kami. 

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

  yang telah mengajar kami berdoa : 

PF & Umat Bapa kami yang di sorga, ………….                                            
  ( diakhiri dengan Dox GB 389b ) 
 

UNGKAPAN  SYUKUR  

P2 “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) 

 Mari nyatakan syukur kepada Allah dengan mempersembahkan 

segala yang baik, sebab Dia telah terlebih dahulu memberikan yang 
terbaik bagi kita! 

  

GB 77 : 1,2 “PERSEPULUHANMU”      do=e 4/4 MM+88 
Syair: Pauline Kaloh-Gerungan. Lagu: G. Soumokil 2006 

1. Persepuluhanmu hendaklah kau beri 

kepada Allah, Sumber berkat. 
Persepuluhanmu yang akan kau beri 

itulah persembahan kudus. 

Marilah memberi persepuluhanmu, 
dari hasil jerih payahmu. 

Apa yang kau beri kepada Tuhanmu; 
Dialah Sumbernya. 

Refrein :  Persepuluhan bagi Allahmu, 

beri dengan setulus hatimu, 
Janganlah kau kuatir akan hari esokmu, Ia menjagamu.  

Persepuluhan dari tanganmu 
asalnya juga dari Tuhanmu 

dan Ia sanggup melipatgandakan yang kau b'ri; 
itulah janji-Nya 
 

 

….. saatnya memberi persembahan ..... 
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--- 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 / transfer langsung ke Rekening 

Panitia Renovasi. --- 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2. Persepuluhanmu yang sudah kau beri 

memuliakan Sang Pemberi. 
Persepuluhanmu yang sudah kau beri 

menjamin hidup sesamamu. 

Persepuluhanmu yang sudah kau beri 
menjadi akta di hidupmu; 

percayalah teguh Tuhan Sang Pemberi 
menjamin hidupmu. Ref. 

 

P2 marilah berdiri untuk membawa persembahan dalam doa.  

Mari kita berdoa:  

 Ya Allah, Sumber segala berkat, terimalah ungkapan syukur kami ini. 

Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi pelayanan kasih 
dan keadilan. Ajar kami untuk selalu jujur dalam menghitung berkat-

berkat TUHAN di dalam hidup kami sehingga kami dengan penuh 

ketulusan membawa persembahan syukur sebagai ungkapan syukur 
dan terima kasih kami kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, 

AMIN.  
- duduk -  

 

P E N G U T U S A N 
 

WARTA  JEMAAT 

P2 .............. 
 

AMANAT PENGUTUSAN                                          - berdiri - 

PF Umat Tuhan, pergilah, jalanilah hidupmu dengan penuh tanggung 

jawab. Teruslah berjalan bersama Yesus, Tuhanmu dalam segala 
keadaan. Muliakanlah Dia di sepanjang hidupmu maka Diapun 

akan besertamu sepanjang masa! 
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KJ 370 : 1,2 “KU MAU BERJALAN DENGAN JURUS’LAMATKU”   
       do=d 4ketuk 

 Syair: Down in the Valley with My Saviour I Would Go, William Orcutt Crushing, 1823 – 1902, 
Terjemahan: Yamuger, 1984, berdasarkan Mazmur 23, Lagu: Robert Lowry 
 

1. ‘Ku mau berjalan dengan Jurus’lamatku 
di lembah berbunga dan berair sejuk. 

Ya, kemana juga aku mau mengikut-Nya 
sampai aku tiba di neg’ri baka. 

Refrein : 
Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus: 

‘ku tetap mendengar dan mengikut-Nya. 

Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus; 
ya, ke mana juga ‘ku mengikut-Nya! 
 

2. ‘Ku mau berjalan dengan Jurus’lamatku 

di lembah gelap, di badai yang menderu. 
Aku takkan takut di bahaya apa pun, 

bila ‘ku dibimbing tangan Tuhanku.  

Ref. 
 

BERKAT 

PF Arahkanlah hati dan 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 

 

GB 399 “AMIN, HALELUYA”  

 7   |    1     7      5     7   |   1     .     .     7    |   1      7     5     7   |    1     .     .     ‘ 

 A  -  min,  Ha – le – lu  –  ya !               A  -  min,  Ha – le – lu  –  ya ! 

 7   |    1     3      4     5   |   4     .     .     3    |   5      4     3     4   |    3     .     0     || 

 Ter – pu – ji      na – ma – Mu !             A  -  min,   Ha – le – lu  -  ya ! 

   

SAAT TEDUH 

~Selamat Hari Minggu, Tuhan Memberkati~ 


