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GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT 
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GPIB Jemaat ABRAHAM 

 

Kesatrian Grup 1 Kopassus – Serang 
 

Minggu, 16 Januari 2022 



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 II SESUDAH EPIFANI. Kiranya ibadah yang kita 

lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita Firman 

pada ibadah ini di sampaikan oleh : Pdt. Suharto Harjowinoto. 

Jemaat Tuhan mari berdiri menyambut Firman Tuhan yang 

hadir di tengah-tengah kita dengan memuji Tuhan bersama … 

berdiri 

MENGHADAP TUHAN 

NYANYIAN UMAT GB 1 : 1-2 “PUJILAH SANG PENCIPTA” 

Reff Pujilah Sang Pencipta, Maha mulia, 

 Pujilah Dia hai segala malak-Nya, 

 Keagungan-Nya mengatasi semesta, 

 Segala yang tercipta puji nama-Nya 

Samud‟ra raya, gunung, lembah, 

Hewan, tumbuhan, hai bernyanyilah 

… Prosesi ALKITAB  dibawa masuk… 

Reff Pujilah Sang Pencipta, Maha mulia, 

 Pujilah Dia hai segala malak-Nya, 

 Keagungan-Nya mengatasi semesta, 

 Segala yang tercipta puji nama-Nya 

Tua dan muda hai ikutlah, 

Angkat suaramu, nyanyi bergemar 

VOTUM, NAS PEMBIMBING & SALAM 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan 

langit dan bumi 

U KJ 476   

Amin, amin 
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NAS PEMBIMBING 

PF Sebab itu haruslah kauketahui, bahwa TUHAN, Allahmu, 

Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan 

kasih setia-Nya terhadap orang yang kasih kepada-Nya dan 

berpegang pada perintah-Nya, sampai kepada beribu-ribu 

keturunan. 

(Ulangan 7 : 9) 

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 155 : 1 "KAMU ADALAH GARAM DUNIA” 

“Kamu adalah garam dunia”, 

Kata Yesus, Tuhan kita 

“Jika garam itu jadi tawar, 

Tiada gunanya, tiada gunanya, 

Tiada gunanya bagi dunia!” 

duduk 

DOA PENGAKUAN DOSA  

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

  Ya Tuhan, tersungkur dihadapan-Mu kami datang dengan 

rasa sesal dan malu akan segala dosa dan kesalahan yang 

kami perbuat. Kami suka menyakiti hati sesama kami 

terlebih menyakiti hati Tuhan, saat kami berbicara tentang 

kasih dan pengampunan namun hati kami masih penuh 

dengan amarah dan dendam. Kami penuh dengan 

kemunafikan dan kami tidak menghargai sesama kami, 

karena itu kami datang memohon pengampuna-Mu. 

Sucikanlah kami dan perbaharuilah hati kami supaya kami 

hidup berkenan dihadapan-Mu, didalam nama Tuhan 

Yesus kami berdoa. amin.  

 

 

 



NYANYIAN UMAT GB 48 : 1&4 “JANGANLAH, HAI ANAKKU” 

Janganlah, hai anakku, 

Ajaran ibumu engkau sia-siakan 

Jagalah, hai anakku, 

Perintah dan nasihat ayahmu 

Ingatlah, hai anakku 

Perintah Tuhan, itu suluh di jalanmu 

„Kau akan dilindungi 

Dari godaan yang menyesatkan 

PELAYANAN FIRMAN  

DOA EPIKLESE  

PEMBACAAN ALKITAB  

PF Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan 

HALELUYA!  

U GB. 394 HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU  

 Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s‟lamanya, Haleluya! 

Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya, 

Pujilah Tuhanmu s‟lamanya, Haleluya! 

P3 Pembacaan hari ini adalah dari MATIUS 5 : 1-4  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 “TUHAN MENOLONG DAN MEMULIHKAN” 
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UMAT MENJAWAB 

NYANYIAN UMAT  KJ 407 : 1-2 “TUHAN KAU GEMBALA KAMI” 

Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami dombaMu: 

B‟rilah kami menikmati hikmat pengorbananMu 

Tuhan Yesus, Jurus‟lamat, kami ini milikMu, 

Tuhan Yesus, Jurus‟lamat, kami ini milikMu. 

 Kau pengawal yang setia, Kawan hidup terdekat 

 Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat 

Tuhan Yesus, Jurus‟lamat, kami mohon b‟ri berkat 

Tuhan Yesus, Jurus‟lamat, kami mohon b‟ri berkat 

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 1 Tesalonika 5 : 18  yang berbunyi : 

 “Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang 

dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu”   

Tuhan memberkati persembahan saudara  

NYANYIAN UMAT KJ 286 : 1&7 “BUMI DAN LANGIT, PUJILAH” 

Bumi dan langit, pujilah Yang Tinggi dan Kudus: 

FirmanNya mahamulia dan jalanNya tentu 

--- umat memberi persembahan --- 

Bumi dan langit pujilah Yang Tinggi dan Kudus: 

FirmanNya mahamulia dan jalanNya tentu 

 

 



DOA PERSEMBAHAN  

P4 Jemaat yang bersukacita, mari berdiri untuk mendoakan 

persembahan syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa dalam doa 

syukur secara bersama-sama : 

 Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan syukur 

kami ini dengan penuh sukacita. Kami sadari apa yang 

kami beri tidak sebanding dengan begitu banyak berkat 

yang Tuhan beri kepada kami, namun terimalah dan 

berkatilah pemberian kami ini ya Tuhan agar dapat 

berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Urapilah 

majelis umat agar dapat mengelola persembahan kami ini 

seturut kehendak-Mu, didalam nama Tuhan Yesus kami 

berdoa. amin.  

         duduk 

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 117 : 1-2  

“AJAR KAMI MELAKUKAN FIRMAN-MU” 

 Ajar kami melakukan firman-Mu, Tuhan, 

 Dalam kata dan tindakkan turut maksud-Mu 

 Ajar kami hidup rukun, damai dan tent‟ram, 

 Pun di mana kami ada nyata kasih-Mu 
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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 401 “Amin, Amin, Ya, Benar Adanya” 1= Es 4/4  

 Amin, Amin, Ya, Benar Adanya , amin    

 Amin, Amin, Ya, Benar Adanya, amin 

 

 

 

Saat Teduh 

Salam Persekutuan   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


