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PERSIAPAN 
 Doa pribadi  

 Pengenalan dan latihan lagu dipandu oleh Prokantor atau pemandu lagu 

 Doa Konsistori  

Ucapan Selamat Datang 
P.2 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Presbiter 

bertugas GPIB Jemaat “Abraham” Kesatrian Grup 1 
Kopassus Serang mengucapkan selamat datang dan selamat 
beribadah di MINGGU I SESUDAH EPIFANI. Kiranya 
ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan 
Tuhan.  
Pemberitaan Firman pada ibadah hari ini adalah  
Pdt. Ny. Vera Tresje Kaya-Loupatty. 

Ajakan Beribadah 

P.2    Jemaat Tuhan, mari berdiri sebagai tanda syukur kita 
menyambut Firman Tuhan yang hadir di tengah 
persekutuan ini.  

 
MENGHADAP TUHAN 

♫ Jemaat Menyanyi 

GB 4 : 1-3  “BERSORAK BAGI TUHAN” 

1. Bersorak bagi Tuhan, wahai umat-Nya; 
hendaklah orang jujur puji nama-Nya. 
Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, 
bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. 

.…Prosesi membawa Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah  

2. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhanmu; 
nyaringkanlah suaramu dan bersoraklah, 
sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada; 
segala isi bumi diciptakan-Nya. 

3. Tindakan keadilan disukai-Nya, 
Dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. 
Dengan kuasa Firman, langit pun dijadikan; 
Tentarapun tercipta oleh nafas-Nya 



3 
 

Votum   

P.F Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  yang 
menjadikan langit dan bumi.    

Jem. 1  . / 1 .  //                                                                    
A –   min 

Nas Pembimbing                                                                          

P.F  “Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di 
hadapan TUHAN yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah 
kita, dan kitalah umat gembalaan-Nya dan kawanan domba 
tuntunan tangan-Nya. Pada hari ini, sekiranya kamu 
mendengar suara-Nya!” 

 (MAZMUR 95 : 6-7) 
Salam    

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

Jem. dan menyertaimu juga. 

 Jemaat Menyanyi  

GB 256 : 1,3   “DALAM LAUTAN YANG KELAM” 

1. 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! 

3. 'Kau yang hampir tenggelam, pandanglah pada-Nya 
Tuhan Yesus t'lah menang: 'kau 'kan diangkat-Nya! 
Laut yang mengamuk pun dibuat-Nya reda. 
Yesus mau menolongmu: percayalah!  reff 

(duduk) 
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Pengakuan Dosa         

P.2   Jemaat Tuhan, mari kita menaikan doa kita kepada Tuhan:  
1 YOHANES 1 : 8-9 

 8Jika kita berkata, bahwa kita tidak berdosa, 
maka kita menipu diri kita sendiri dan 
kebenaran tidak ada di dalam kita. 9Jika kita 
mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan 
adil, sehingga Ia akan mengampuni segala 
dosa kita dan menyucikan kita dari segala 
kejahatan. Amin  

 Jemaat Menyanyi   
GB 25 : 1,2,4    “TUHAN, KAMI BERLUMARAN DOSA” 

1. Tuhan, kami berlumuran dosa. 
  Tuhan, sudilah ampuni kami 

2. Tuhan, walau kami disakiti, 
Tuhan, ajar kami mengampuni 

4. Tuhan, kami doakan mereka. 
Tuhan, sudi ampuni mereka. 

Berita Anugerah 

P.F  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis 
dalam Kitab YESAYA 49 : 15 yang menyatakan:  

“15Dapatkah seorang perempuan melupakan 
bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari 
kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, Aku 
tidak akan melupakan engkau.”  

Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus 
Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa 
telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 

Jem. Syukur kepada Tuhan! Amin. 
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 Jemaat Menyanyi 
GB 39 : 1-2 “BUKAN KAR’NA UPAHMU” 

1. Bukan kar‟na upahmu 
dan bukan kar‟na kebajikan hidupmu. 
Bukan persembahanmu 
dan bukan pula hasil perjuanganmu. 
Allah mengampuni kesalahan umat-Nya 
oleh kar‟na kemurahan-Nya; 
melalui pengorbanan Putra tunggal-Nya, 
ditebus-Nya umat manusia. 

Reff    Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah! 
Bersyukur, hai bersyukur selamanya. 

2. Janganlah kau bermegah 
dan jangan pula meninggikan dirimu; 
baiklah s‟lalu merendah 
dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. 
Keangkuhan tiada berkenan kepada-Nya; 
orang sombong direndahkan-Nya. 
Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh, 
yang rendah „kan ditinggikan-Nya. 

PERINTAH HIDUP BARU 

PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru 
seperti tertulis dalam 1 YOHANES 4 : 19-21 yang 
menyatakan  

 “19Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu 
mengasihi kita. 20Jikalau seorang berkata : “Aku 
mengasihi Allah,” dan ia membenci saudaranya, 
maka ia adalah pendusta, karena barangsiapa tidak 
mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak 
mungkin mengasihi Allah, yang tidak dilihatnya. 
21Dan perintah ini kita terima dari Dia: Barangsiapa 
mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi 
saudaranya.” 

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah 
dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 
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Jemaat Menyanyi GB 46   
“TUHAN YESUS SUNGGUH SAYANG” 

Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, 
aku juga sayang pada-Nya. 
Tuhan Yesus s‟lalu jaga diriku, 
aku aman dilindungi-Nya 
Ia mengajarkanku menyenangkan hati-Nya 
dengan tingkah yang benar, 
tutur kata yang lembut, 
Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya 
agar aku memuliakan nama-Nya 

Kesaksian Pujian              (duduk)  

 
PEMBERITAAN FIRMAN  

Doa Mohon bimbingan Roh Kudus  

P.F  . . . 

Pembacaan Alkitab  

P.F Jemaat marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan 
yang dibacakan dari Alkitab : Haleluya! 

Jem.  GB 393  “Haleluya” 

 Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah. 
 Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah! 

P.3 Pembacaan Alkitab hari ini dari IBRANI 1 : 1-4 yang 
menyatakan ………………….  

 Demikian  pembacaan  Alkitab.  

P.F Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya 
diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada  Allah. 

Jem.    GB 392A     “KepadaMu Puji-Pujian” 
 KepadaMu puji-pujian, 

madah syukur dan kemuliaan, 
Bapa, Put‟ra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi  

(duduk) 

K h o t b a h  
...saat teduh... 
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JAWABAN  JEMAAT 

Jemaat Menyanyi 

GB 260 : 1,2   “KIDUNG YANG MERDU DI HATIKU” 

1. Kidung yang merdu di hatiku, 
Yesus membisikkannya: 
“Jangan takut, „Ku bersamamu dalam kancah dunia.” 

Reff Yesus, nama Yesus indah dan merdu 
 Memberikan kidung yang mengisi hidupku 

2. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku: 
Yesus sudah menggantikannya 
Jadi kidung yang merdu. Reff 

PENGAKUAN IMAN RASULI           (berdiri) 

P.F Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, 
mari berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan 
Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang 
berkata:  ”Aku percaya….”  

DOA  SYAFAAT        

P.F  ........ Ya Tuhan, dalam pengasihanMu, kami mohon : 

Jem.  Dengarlah Doa kami 

P.F Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan 
Juruselamat, yang telah mengajar kami berdoa : 

Semua Bapa kami yang di sorga...(diakhiri dengan Dox GB 398A)      
 Kar‟na Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa  
 dan kemuliaan sampai s‟lama-lamanya. Amin. 

Kesaksian Pujian 
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Pengucapan Syukur 

P.4    Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita, marilah 
dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi 
persembahan kepada-Nya dengarlah Firman Tuhan :  

  “Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, 
bawalah persembahan dan masuklah menghadap 
Dia! Sujudlah menyembah kepada TUHAN dengan 
berhiaskan kekudusan.” 

 (1 TAWARIKH 16 : 29).  

  Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. 

Jemaat Menyanyi GB 77 : 1-2   “PERSEPULUHANMU” 

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 

Reff 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 

...Jemaat disilakan menyampaikan persembahan… 

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  

reff 
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Doa Syukur                                   
P.4   Jemaat, mari berdiri menyerahkan persembahan ini 

kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama. Kita 
berdoa : 

 Ya Tuhan, inilah ungkapan syukur yang kami bawa 
ke hadapan-Mu; 

 kami mempersembahkannya dengan percaya 
bahwa hidup dan masa depan kami ada di tangan-
Mu. Tak satupun yang dapat mengambilnya bila 
Engkau memberikannya, dan tak ada yang dapat 
menutup bila Engkau membukanya bagi kami. Oleh 
sebab itu ajarlah kami tidak kuatir tentang apapun 
juga, sebab Engkau memelihara kami. Terpujilah 
Engkau kini dan selamanya. Amin. 

 (duduk) 

PENGUTUSAN 

Warta Jemaat 

P.4 . . . 

Amanat  Pengutusan        (berdiri) 

P.F Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Firman 
Tuhan yang telah kamu dengar, bagikanlah sukacita beriman 
kepada semua orang, dan lakukanlah Firman Tuhan. 

 Jemaat Menyanyi GB 252 : 1,4  

 “BERPEGANGLAH PADA JANJI TUHANMU”  

1.  Berpeganglah pada janji Tuhanmu. 
 Disepanjang masa Ia beserta 
 Angkatlah pujian, puji nama-Nya, 
 Berpeganglah pada janji-Nya 

Reff Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Jurus‟lamat 
 Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu 

4. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, 
Hidupmu tambatkan pada kasih-Nya 
Roh Kudus menuntun jalan hidupmu 
Berpeganglah pada janji-Ny Reff 
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Berkat 

P.F 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.   
            (Bilangan 6:24-26) 

Jemaat Menyanyi 
 GB 402A  “AMIN, AMIN, AMIN” do=c. 4/4 ketuk 

Amin, amin, amin. 
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