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Persiapan 

 Saat teduh pribadi 

 Doa konsistori 

AJAKAN BERIBADAH 

P1 Selamat hari minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. 

Seluruh Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah 

di hari MINGGU VI SESUDAH EPIFANI. Kiranya ibadah yang 

kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita 

Firman pada ibadah ini di sampaikan oleh : Pnt Agustinus 

Lokollo.  

 Jemaat Tuhan mari berdiri menyambut Firman Tuhan yang 

hadir di tengah-tengah kita dengan memuji Tuhan bersama … 

berdiri 

MENGHADAP TUHAN 

NYANYIAN UMAT GB 16 : 1-2 “Kau Yang Layak” 

„Kau yang layak, „Kau yang layak,  

„Kau yang layak, Tuhan; 

Layak „Kau t‟rima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh 

Segala sesuatu telah „Kau ciptakan  

seturut dengan maksud-Mu; 

Semuanya ada kar‟na karya-Mu „Kau yang layak, Tuhan 

… Prosesi ALKITAB  dibawa masuk… 

„Kau yang layak, „Kau yang layak,  

Anakdomba Allah; 

 Layak „Kau t‟rima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh 

 Engkau jadi kurban demi dunia ini 

 dan kami telah „Kau tebus 

 dan kami menjadi imam dan raja di kerajaan-Mu 

VOTUM, NAS PEMBIMBING & SALAM 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan 

langit dan bumi 

U KJ 476B   

Amin, amin 
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NAS PEMBIMBING 

PF Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab 

apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota 

kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barangsiapa yang 

mengasihi Dia. 

(Yakobus 1 : 12) 

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 44 : 1-2  "Mengalir Dalam Hatiku” 

Mengalir dalam hatiku 

Deria dan damai kekal 

„Ku nyanyikan damai besar; 

Anug‟rah kasih Allah 

 Reff Damai, damai! 

  Kasih yang sungguh ajaib, 

  Betapa besar kasih-Nya; 

  Anug‟rah kasih Allah 

  Di salib Yesus Tuhanku, 

  „ku dapatkan damai penuh 

  Dan itulah dasar teguh; 

  Anug‟rah kasih Allah reff 

duduk 

DOA PENGAKUAN DOSA  

P1  Jemaat, marilah dengan segala kerendahan hati, kita berdoa: 

  Tuhan yang Maha Mulia. Udara sejuk pagi hari menusuk 

hingga tulang, embun-embun kecil mulai mengucap dan 

beberapa diantaranya menetes ke bawah. Pagi telah tiba dan 

matahari menyambut dengan sinar hangat yang penuh 

sukacita. Sungguh besar apa yang Engkau miliki di alam 

semesta ini ya Tuhan. Dan kami sangat bersyukur telah 

kembali diizinkan menghirup udara segar, serta dapat tinggal 

di dunia yang amat indah ini. Termasuk menikmati apa-apa 
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saja yang ada didalamnya. Tuhan, pada pagi ini kami akan 

bersiap untuk melaksanakan aktivitas rutin sehari-hari. Kami 

tidak tahu apa yang akan terjadi kedepannya apakah sukacita, 

atau dukacita. Engkau lebih tahu daripada kami, maka dari itu, 

kami hanya dapat memohon pertolongan dan penyertaan dari 

Engkau. Berkatilah setiap jejak langkah yang akan kami tapaki 

hari ini. Lindungilah kami dari segala macam marabahaya. 

Ciptakan suasana hati yang gembira di lingkungan yang kami 

tinggali. Dan kami akan sangat bersyukur atas itu. Hanya 

kepada Engkau, Tuhan Yesus kami berdoa, Amin.  

NYANYIAN UMAT KJ 280 : 1-2  “Aku Percaya” 

Aku percaya Allah yang kekal, 

yang oleh Sabda kita kenal: 

Bapa Pencipta alam semesta, 

yang mengasihi manusia 

Aku percaya Put‟ra Tunggal-Nya 

yang disalibkan di Golgota, 

yang dari kubur bangkit dan menang, 

Naik ke sorga dalam terang 

PELAYANAN FIRMAN  

DOA EPIKLESE  

PEMBACAAN ALKITAB  

PF Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan 

HALELUYA!  

U GB. 395 HALELUYA! AMIN  

 Haleluya! Amin. 

P1 Pembacaan hari ini adalah dari YAKOBUS 1 : 12-15  yang 

menyatakan …. 

Demikianlah Firman Tuhan 

PF Hendaklah Sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap 

di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah  
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U    GB 392A 

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 

 Bapa, Put‟ra, dan Roh Kudus sampai Kekal dan abadi 

KHOTBAH  

UMAT MENJAWAB 

NYANYIAN UMAT  KJ 424 : 1-2  “Yesus Menginginkan Daku” 

Yesus menginginkan daku bersinar bagi-Nya, 

Di mana pun „ku berada, „ku mengenangkanNya 

Reff  Bersinar, bersinar; itulah kehendak Yesus; 

 Bersinar, bersinar, aku bersinar terus 

 Yesus menginginkan daku menolong orang lain, 

 Manis dan sopan selalu, ketika „ku bermain reff 

PENGAKUAN IMAN RASULI      berdiri 

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

PERSEMBAHAN SYUKUR  

AJAKAN PERSEMBAHAN  

P2 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 YAKOBUS 1 : 17  yang berbunyi : 

 “Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang 

sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala 

terang; pada-Nya tidak ada perubahan atau bayangan 

kerena pertukaran”.   

Tuhan memberkati persembahan saudara  
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NYANYIAN UMAT GB 87 : 1-2 “Aku Bersyukur Pada-Mu” 

Aku bersyukur pada-Mu, Tuhan 

Atas Karunia dan kasih-Mu 

Seluruh jiwa, tubuh, dan rohku, 

‘ku persembahkan kepada-Mu 

‘Ku bahagia; ‘ku sukacita; 

Ku ucap syukur selamanya 

--- umat memberi persembahan --- 

O, Tuhan Yesus karya-Mu agung 

Dikau curahkan darah kudus, 

Jadi tebusan dosa dunia 

Agar manusia selamatlah 

Ajarlah kami, bimbinglah kami 

Agar setia t‟rus bersyukur 

DOA PERSEMBAHAN  

P2 Jemaat, mari kita BERDIRI DAN BERDOA untuk mendoakan 

persembahan yang telah dikumpulkan ini, agar TUHAN 

berkenan atasnya dan memberkati penghidupan kita. Mari 

berdoa: 

 Ya Allah, kami bersyukur atas tiap-tiap berkat yang kami terima 

dari pada-Mu. Kini kami membawa sebagian dari apa yang 

Engkau percayakan kepada kami, dan  kami mohon 

sempurnakanlah pemberian kami ini. Ajarlah kami untuk tidak 

takut menghadapi hari esok, karena Engkau memelihara hidup 

kami sekeluarga. Demi Kristus 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.  
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NYANYIAN UMAT GB 116 : 1-2   

 “Yesus Inginkan Dirimu Bersinar T‟rang” 

Yesus inginkan dirimu bersinar t‟rang 

Agar seluruh dunia memuji nama-Nya 

Bawa cahaya-Nya di tiap langkahmu, 

Agar terang-Nya makin jauh tersebar  

Reff Di dalam perbuatanmu, didalam perkataanmu, 

Ingatlah Kristus minta darimu; 

  Pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, 

  Supaya dunia mengagungkan nama-Nya 

Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya, 

Bagi semua orang yang berkesah 

Jadikan firman-Nya pelita bagimu, 

Agar hidupmu jadi saksi teguh  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 400 “Amin, Amin” 5= C 6/8  

 Amin, amin. Haleluya, amin 

 

Saat Teduh 

Salam Persekutuan   
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