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Persiapan 

 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 I SESUDAH 

EPIFANI  Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan 

Tuhan. Pemberita Firman pada ibadah ini di sampaikan oleh : Pdt. Leonar P 

Hutapea, M.Th. Jemaat Tuhan mari berdiri menyambut Firman Tuhan yang 

hadir di tengah-tengah kita dengan memuji Tuhan bersama … 

berdiri 

MENGHADAP TUHAN 

NYANYIAN UMAT GB 12 : 1-2 “MASUKLAH SEMUA MENGHADAP TUHAN” 

Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-nya; 

Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan takhta-Nya 

Dalam kekudusan dan kebenaran sujudlah kepada-Nya 

Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, kini dan selamanya  

… Prosesi ALKITAB  dibawa masuk… 

Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu 

Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu 

T‟rimalah anug‟rah, rahmat dan kasih dari Yesus, Tuhanmu 

Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya 

VOTUM, NAS PEMBIMBING & SALAM 

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

U KJ 476   

Amin, amin 

NAS PEMBIMBING 

PF Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu: “Kamulah saksi terhadap kamu 

sendiri, bahwa kamu telah memilih TUHAN untuk beribadah kepada-Nya.” 

Jawab mereka: “Kamilah saksi!”.  (Yosua 24 : 22) 
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SALAM 

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 256 : 1 "DALAM LAUTAN YANG KELAM” 

Dalam lautan yang kelam, terancam jiwaku, 

Dalam dosa tenggelam, hilang harapanku 

Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, 

Lalu „ku dis‟lamatkan Mukhalisku 

Reff Kasih kudus! Kasih kudus! 

 Yang t‟lah mengangkatku: Kasih kudus! 

 Kasih kudus! Kasih kudus! 

 Yang t‟lah mengangkatku: Kasih kudus! 

duduk 

DOA PENGAKUAN DOSA  

P2  Jemaat, marilah dengan segala kerendahan hati, kita berdoa: 

  Ya Allah, Bapa sumber segala kerahiman. Pada awal hari baru ini kami 

menghaturkan puji dan syukur kepada-Mu atas perlindungan-Mu sepanjang 

malam tadi. Kami bersyukur atas hari baru yang membawa kesegaran dan 

membangkitkan semangat baru bagi hidup kami. Berilah kami kemampuan baru 

untuk menghayati iman dan mengamalkan kasih sepanjang hari ini. Bimbinglah 

kami sepanjang hari ini; arahkanlah pikiran dan hati kami, jangan sampai akal 

merancang pikiran benci dan dendam, tindakan marah dan cemburu, keinginan 

jahat dan mementingkan diri. Jagalah lidah dan bibir kami, jangan sampai 

terucap kata yang menyakitkan hati, kata yang kejam menusuk rasa, kata yang 

tidak benar, kata yang menghina. Tuntunlah tingkah laku dan perbuatan kami, 

supaya sepanjang hari ini kami dapat melakukan seturut kehendakMu, tidak 

pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati 

iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenaga kami. Semua ini kami 

sampaikan kepada-Mu, Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan 

bersyukur, Amin  

NYANYIAN UMAT GB 51 : 1-2 “KASIHILAH TUHANMU” 

Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu; 

Dengan seg‟nap jiwamu; dengan akal budimu 

Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri 

Itulah hukum yang pertama dan yang kedua 
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Sembah dan puji Allah, Sang Bapa, Pencipta alam 

Sembah dan puji Yesus, Sang Juruselamatmu 

Sembah dan puji Roh Kudus, Penuntun dalam kebenaran 

Hai, s‟gala yang bernfas sembah dan pujilah Tuhanmu 

PELAYANAN FIRMAN  

DOA EPIKLESE  

PEMBACAAN ALKITAB  

PF Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan HALELUYA!  

U GB. 393B HALELUYA  

 Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah 

Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah! 

 P3 Pembacaan hari ini adalah dari BILANGAN 14 : 1-10  yang menyatakan …. 

Demikianlah Firman Tuhan 

PF Hendaklah Sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu 

dan ucaplah syukur kepada Allah  

U    GB 392B 

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan: 

 Ya Bapa, Put‟ra, Roh Kudus sampai Kekal selama-lamanya 

KHOTBAH 

UMAT MENJAWAB 

NYANYIAN UMAT  GB 277 : 1-2 “FIRMAN ALLAH SUDAH „KAU DENGAR” 

Firman Allah sudah „kau dengar 

Laksanakan dalam hidupmu 

Firman Allah hendaklah kau sebar 

Pada orang disekelilingmu 

  Reff Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu; 

   Wartakan karya kasih-Nya 

   Roh kudus menolongmu dan memimpin langkahmu; 

   Majulah tetap teguh 

  Fiman Tuhan jadi pandumu, 

Janganlah andalkan egomu 

Sangkal diri sebagai hamba-Nya; 

Jadi saksi setia dan tekun reff 
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PENGAKUAN IMAN RASULI              berdiri 

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

Mazmur 118 : 1  yang berbunyi : 

 “Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasannya untuk 

selama-lamanya kasih setia-Nya”   

Tuhan memberkati persembahan saudara  

NYANYIAN UMAT KJ 365 : 1-2 “TUHAN, AMBIL HIDUPKU” 

Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagiMu; 

Pun waktuku pakailah memujiMu s‟lamanya 

--- umat memberi persembahan --- 

Tanganku gerakkanlah, kasihMu pendorongnya, 

Dan jadikan langkahku berkenan kepadaMu 

DOA PERSEMBAHAN  

P4 Jemaat yang bersukacita, mari BERDIRI untuk mendoakan persembahan 

yang telah dikumpulkan ini. Sekarang ya Allah kami, kami bersyukur 

kepadaMu dan memuji namaMu yang agung itu, sebab siapakah kami, sehingga 

kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? sebab daripadaMulah 

segala-galanya dan dari tanganMu sendirilah persembahan yang kami berikan 

kepadaMu. Amin.  

         duduk 
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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 156 : 1-2 “NAMA YESUS BERKUMANDANG” 

 Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia 

Nama Yesus memberikan damai dan bahagia 

Hai, dengarkan panggilan-Nya dan tinggalkan dosamu 

Tiap orang yang oercaya, pada Dia berteduh 

 Reff  Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku 

   Bersyukur di jalan slamat, aku puji namaMu 

 Nama Yesus bercahaya di segala negeri 

 Dalam trang penghiburan-Nya pengharapan berseri 

 Nama itu mengenyahkan kegelapan dunia 

 Kuasa dosa dikalahkan oleh nyala kasihNya reff  

BERKAT 

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 402A “Amin” 1= C 4/4  

 Amin, amin, amin     

 

 

 

Saat Teduh 

Salam Persekutuan   
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