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Persiapan
1



Saat teduh pribadi



Doa konsistori

AJAKAN BERIBADAH
P2

Selamat hari minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Seluruh Presbiter
yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari MINGGU II SESUDAH
NATAL Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan.
Pemberita Firman pada ibadah ini di sampaikan oleh : Pdt. Ny. Vera Tresje
Kaya-Loupatty. Jemaat Tuhan mari berdiri menyambut Firman Tuhan yang
hadir di tengah-tengah kita dengan memuji Tuhan bersama …

MENGHADAP TUHAN

berdiri

NYANYIAN UMAT GB 4 “BERSORAK BAGI TUHAN”
Bersorak bagi Tuhan, wahai umat-Nya;
Hendaklah orang jujur puji nama-Nya
Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana,
Bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah
--- Prosesi Masuk --Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhanmu;
Nyaringkanlah suaramu dan bersoraklah
Sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada;
Segala isi bumi diciptakan-Nya
VOTUM, NAS PEMBIMBING & SALAM
PF

Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi

U

KJ 476
Amin, amin

NAS PEMBIMBING
PF
Beginilah Firman TUHAN: Taatilah hokum dan tegakkanlah keadilan, sebab
sebentar lagi akan datang keselamatan yang dari pada-Ku, dan keadilan-Ku akan
dinyatakan.
(Yesaya 56 : 1)

SALAM
2

PF

Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus
Kristus menyertai kamu

U

Dan menyertai kamu juga

NYANYIAN UMAT GB 157 "YESUS, TERPUJI ENGKAU”
Reff

Yesus, terpuji Engkau!
Yesus, terpuji, Yesus, terpuji Engkau! Amin
Yesus, terpuji Engkau!
Yesus, terpuji, Yesus, terpuji Engkau!

Firman Ilahi, yang dasar ciptaan,
Bagai manusia Kau sudah datang,
Agar manusia Engkau selamatkan

duduk
DOA PENGAKUAN DOSA
P2

Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang
kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan
kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah
dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah
sujud dan pujian yang kami panjatkan kepada-Mu. Kami pun sadar dan
mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan
laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami
pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh
Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa dan dengan memandang
kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu
yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti
teladan kasih-Mu serta melakukan Firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi
yang setia di sepanjang hidup, sehingga melalui kami, banyak orang akan
memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.
Amin

NYANYIAN UMAT GB 323 “TELAH BERLALU MALAM G‟LAP”
Telah berlalu malam g‟lap dan berganti siang t‟rang;
Dan rasa takutku lenyap, kini hatiku tent‟ram
Reff
sukacita dalam dunia, t‟rus ke sorga yang baka;
„ku jadi ilik Tuhanku; oh, betapa indahnya!
Segala air mataku kan dihapus hilanglah;
Di dalam susah, dukaku, aku s‟lalu bermegah

reff

3

PELAYANAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
PEMBACAAN ALKITAB
PF

Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan HALELUYA!

U

GB. 395 HALELUYA
Haleluya! Amin.

P3

Pembacaan hari ini adalah dari WAHYU 22 : 6-7 menyatakan ….
Demikianlah Firman Tuhan

PF

Hendaklah Sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu
dan ucaplah syukur kepada Allah

U

GB 392A
KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan:
Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi

KHOTBAH

UMAT MENJAWAB

NYANYIAN UMAT

KJ 54 “TAK KITA MENYERAHKAN”

Tak kita menyerahkan kepada musuhnya
Pelita yang bersinar di dalam dunia
Tak boleh Firman Allah yang sungguh dan teguh,
Alkitab yang mulia, diambil seteru
Di hati kami, Tuhan, Kautulis sabdaMu,
Supaya kami juga setia dan teguh
Kendati gunung goyah, binasa dunia,
Kekallah Firman Allah, selama-lamanya
PENGAKUAN IMAN RASULI

berdiri

DOA SYAFAAT (diakhiri Doa Bapa Kami . . doksologi GB 389A)

duduk

PERSEMBAHAN SYUKUR
AJAKAN PERSEMBAHAN
P4 Saudara-saudara dalam Kristus mengucap syukurlah kepada Tuhan dalam

akta iman, persembahan syukur dengan pemberian yang berdasarkan apa
yang ada dan bukan berdasarkan apa yang tidak ada pasti berkenan
kepada Tuhan. Marilah kita memberi dengan mengingat sabda Tuhan dari
2 Korintus 9 : 7 yang berbunyi :
4

“Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
jangan dengan sedih hati aau karena paksaan, sebab Allah mengasihi
orang yang memberi dengan sukacita”
Tuhan memberkati persembahan saudara
NYANYIAN UMAT

Reff

GB 81 “ALLAH SUMBER KEMURAHAN”

Allah, Sumber kemurahan
Juga kebajikan di sepanjang hidupmu
Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan, kini dan kekal
Bawa persembahanmu seg‟ra
pada Tuhan Allahmu
Ingat akan janji-Nya tetap,
Ia memberkatimu reff
--- umat memberi persembahan --B‟ri persepuluhanmu dengan
Hati tulus dan penuh
Kasih dan setia Tuhanmu
Dilimpahkan padamu reff

DOA PERSEMBAHAN
P4

Jemaat yang bersukacita, mari BERDIRI untuk mendoakan persembahan
yang telah dikumpulkan ini. “Bapa yang maha kasih yang telah mengutus
putranya Yesus bagi kami Ya Yesus Sumber Berkat, Engkau yang senantiasa
mengajar kami untuk selalu bermurah hati, Engkau yang senantiasa
meningatkan kami untuk selalu merasa berbahagia memberi daripada
menerima. Engkau yang senantiasa mendidik kami untuk selalu memberi
dengan tulus hati, memberi tanpa rasa bangga diri, dan tidak mencuri
kemuliaan Tuhan! Tolong kami meneladani kasihMu dan kemurahan
hatiMu. Berkatilah ya Tuhan persembahan syukur kami, dari umat yang
telah Engkau selamatkan ini. Demi Kristus juruslamat dunia kami berdoa.
Amin”
duduk

5

PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
AMANAT PENGUTUSAN
PF
Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Firman Tuhan yang telah
kamu dengar, bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang, dan lakukanlah
Firman Tuhan.
NYANYIAN UMAT GB 270 “TAAT, SETIA, BERTEKAD YANG BULAT”
Taat, setia, bertekad yang bulat,
Itulah janji Tuhan padamu
Dibawah panji yang mulia berdaulat,
Kami „kan angkat perang bagi-Mu
Reff

BERKAT

Angkat semboyan, jangan diamkan!
Tiup serunai dan maju terus!
Angkat semboyan, jangan diamkan;
Kristuslah Raja serta Penebus!

PF

Arahkanlah hati dan 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 wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera

U

GB 400 “AMIN, AMIN”
Amin, amin. Haleluya, amin.

Saat Teduh
Salam Persekutuan
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