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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 II SESUDAH EPIFANI. Kiranya 
ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan 
Tuhan.  
Pemberitaan Firman pada ibadah hari ini adalah  
Pdt. Ny. Axsamina Monika Veronika Rangratu 
(KMJ GPIB Patmos Tangerang) 

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 2 : 1-2 “HALELUYA! PUJI TUHAN, PUJI NAMANYA” 

1. Haleluya! Puji Tuhan, 
Puji nama-Nya Yang Mahabesar, agung kuasa-Nya 
Yang Mahabenar! 
Haleluya! Puji Tuhan, 
Pujilah Dia untuk s‟lamanya; kar‟na nama-Nya ajaib benar 

.…Prosesi membawa Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah  

2. Alam raya, ciptaan-Nya 
Angkat suaramu dengan bergemar. 
Petik kecapi dan tabuhlah gendang. 
Hai semua yang bernafas 
Pujilah Dia untuk s‟lamanya; kar‟na nama-Nya ajaib benar 
 

 



3 
 

Votum   

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

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

Nas Pembimbing                                                                          

P.F  “Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku 
dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke 
tempat kediaman-Mu! Maka aku dapat pergi ke mezbah 
Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan 
kegembiraanku, dan bersyukur kepada-Mu dengan kecapi, 
ya Allah, ya Allahku!” 

 (MAZMUR 43 : 3-4) 
Salam    

P.F Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh 
pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. 

Jem. dan melimpahimu juga. 

 Jemaat Menyanyi  

GB 256 : 1,2   “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! 

2. Kasih-Nya kudus, besar, patut kubalaslah 
Kar‟na itu „ku gemar agungkan nama-Nya. 
Kuserahkan hidupku bulat kepada-Nya, 
Melayani Tuhanku selamanya  reff 

(duduk) 
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Pengakuan Dosa         

P.2   Jemaat Tuhan, mari kita menaikan doa kita kepada Tuhan:  
  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.  

 Jemaat Menyanyi   

 
GB 30 : 1-2    “JANGANLAH TUHAN” 

1. Janganlah Tuhan, Engkau menghukumku, 
Dalam murka-Mu yang tak pernah surut. 
Janganlah Tuhan, Engkau menghajarku 
Dalam kepanasan amarah-Mu 

2. O, kasihanilah aku, ya Tuhan, 
Kar‟na lesu dan merana jiwaku. 
Tolong sembuhkan diriku, ya Tuhan, 
Kar‟na gemetar tulang-tulangku 

Berita Anugerah 

P.F  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis 
dalam Kitab YESAYA 66 : 13 yang menyatakan:  

“13Seperti seseorang yang dihibur ibunya, 
demikianlah Aku ini akan menghibur kamu; kamu 
akan dihibur di Yerusalem.”  
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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. 

 Jemaat Menyanyi 
GB 45 : 1,2 “DOSAMU DIHAPUSKAN” 

1. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih, 
dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. 
Meskipun merah bak kermisi, „kan diputihkan 
Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan 
jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih 

2. Hai dengar Tuhan panggil, baliklah kepada-Nya 
  hai dengar Tuhan panggil, baliklah kepada-Nya 
  sungguhlah agung dan mulia kasih sayang-Nya. 
  Hai dengar Tuhan panggil, hai dengar Tuhan panggil 
  baliklah kepada-Nya, baliklah kepada-Nya. 

 

PERINTAH HIDUP BARU 

PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru 
seperti tertulis dalam FILIPI 2 : 1-11 yang menyatakan  

 1Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada 
penghiburan kasih, ada persekutuan Roh, ada kasih 
mesra dan belas kasihan, ……………………………….. 

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah 
dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 

Jemaat Menyanyi GB 49   
“KASIH PASTI LEMAH LEMBUT” 

Kasih pasti lemah lembut, 
Kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. 
Kasih-Mu, Kasih-Mu Tuhan. 
Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, 
Kasih pasti murah hati. 
Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. 
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Reff Ajarilah kami ini saling mengasihi. 
 Ajarilah kami ini saling mengampuni. 
 Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan 
 Kasih-Mu kudus tiada batasnya 

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 394  “HALELUYA, HALELUYA!  
    PUJILAH TUHANMU” 
 Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s‟lamanya, Haleluya! 
 Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya, 
 Pujilah Tuhanmu s‟lamanya Haleluya! 

P.3 Pembacaan Alkitab hari ini dari YEREMIA 30 : 1-3 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 392B     “KepadaMu Puji-Pujian” 
 KepadaMu puji-pujian, 

madah syukur dan segala kemuliaan: 
Ya Bapa, Put‟ra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya  

(duduk) 

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

Jemaat Menyanyi 

GB 258 : 1,2   “BILA BADAI HIDUP TURUN” 

1. Bila badai hidup turun 
Dan samud‟ra menderu; 
Kucari „kan perlindungan 
di naungan Tuhanku 

Reff Dilindungi, dilindungi dari mara dinaungi. 
 Dilindungi, dilindungi dinaungan Tuhanku 

2. Dan kendati „ku dicoba, 
Makin nyata kasih-Nya, 
Kar‟na dalam kasih jua 
Dipecut anak-Nya. 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 389B)      
 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 ke 
pelataran-Nya.” 

 (MAZMUR 96 : 8).  

  Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. 

Jemaat Menyanyi GB 79 : 1-3   “B’RI PADA-NYA” 

1. B‟ri pada-Nya seg‟nap hatimu 
b‟ri pada-Nya seg‟nap hidupmu, 

 kar‟na engkau kepunyaan-Nya 
 Dan Ia pun Tuhanmu 

...Jemaat disilakan menyampaikan persembahan… 

2. B‟ri pada-Nya seg‟nap hartamu, 
b‟ri pada-Nya seg‟nap bakatmu, 
kar‟na engkau kepunyaan-Nya 

 Dan Ia pun Tuhanmu 

3. B‟ri pada-Nya seg‟nap waktumu 
b‟ri pada-Nya seg‟nap kasihmu 
kar‟na engkau kepunyaan-Nya 

 Dan Ia pun Tuhanmu 

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

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

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 
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kehendak-Mu, didalam nama Tuhan Yesus kami 
berdoa. 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 309 : 1,2  

 “AKU BERSYUKUR DALAM HIDUPKU”  

1.  Aku bersyukur dalam hidupku; 
Sedikit harta, rumah pun kecil. 
Tetapi nanti di Yerusalem baru harta berlimpah, 
Rumah nan permai. 

 Reff „Kan kumiliki istana yang indah  
   di rumah Bapa, kota cemerlang. 
   Tiada lagi air mata derita, 
   Sudah berganti suka dan senang. 

2. Meski di dunia aku miskin dan hina, 
„ku tak goyah, sorga milikku. 
Meski sekarang aku masih musafir. 
Arahku pasti, sorga yang cerlang 

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 
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dan memberi engkau damai sejahtera.   
            (Bilangan 6:24-26) 

Jemaat Menyanyi 
 GB 402B  “AMIN, AMIN, AMIN” do=F. 2/4 ketuk 

Amin, amin, amin. 
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