
GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT 
(G P I B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MINGGU, 29 JANUARI 2023 
 

 

 

 



2 
 

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 IV SESUDAH EPIFANI. Kiranya 
ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan 
Tuhan.  
Pemberitaan Firman pada ibadah hari ini adalah  
Pdt.Ny. Vera T 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 12 : 1-2 “MASUKLAH SEMUA MENGHADAP TUHAN” 

1. 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 membawa Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah  

2. 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. 
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Votum   

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

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

Nas Pembimbing                                                                          

P.F  “Bersorak-soraklah bagi TUHAN, hai seluruh bumi! 
Beribadahlah kepada TUHAN dengan sukacita, datanglah ke 
hadapan-Nya dengan sorak-sorai! Ketahuilah, bahwa 
TUHANlah Allah; Dialah yang menjadikan kita dan punya 
Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaan-Nya. 
Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian 
syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian, 
bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya! Sebab 
TUHAN itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan 
kesetiaan-Nya tetap turun temurun.” 

 (MAZMUR 100) 
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 300    “KEPADA-MU KUBERDOA” 

Kepada-Mu ku berdoa dan 'ku pinta: 
"Ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku." 
Kar'na 'ku tahu 'Kau selalu di sisiku. 
Oh, Tuhanku dengarkanlah doaku kepada-Mu. 

Reff Kar'na 'ku tahu, 'ku tahu pasti, 
oh, Tuhan, apapun juga di dunia ini. 
Tanpa Kau, Tuhan, semuanya tak 'kan berarti. 
Oh, Tuhanku dengarkanlah doaku kepadamu. 

 (duduk) 
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Pengakuan Dosa         

P.2   Jemaat Tuhan, mari kita menaikan doa kita kepada Tuhan:  
  Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas 

pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima 
dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. 
Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, 
kami datang untuk beribadah, bersujud sembah 
dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan 
berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian 
yang kami panjatkan kepada-Mu. Kami pun sadar 
dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik 
yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun 
yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah 
kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, 
serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. 
Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa dan dengan 
memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur 
atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata 
dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami 
untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan 
Firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang 
setia di sepanjang hidup, sehingga melalui kami, 
banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-
Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin 

 Jemaat Menyanyi   
GB 33 : 1,3,6     “TUHAN ALLAH, JANGANLAH” 

1. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. 
O, berapa lamakah lanjut amarah-Mu? 
Dosaku, murka-Mu, hapuskanlah itu 
oleh darah Kristus! 

3. Bapa, kasihanilah, rahmat-Mu tunjukkan: 
diriku pulihkanlah dalam kesembuhan. 
Datanglah segera dan urapi aku dengan kurnia-Mu 

6. Allah Bapa, t‟rimalah puji dan syukurku. 
Tuhan Yesus, Engkaulah Penebus hidupku. 
Roh Kudus, kuasa-Mu sumber penghiburan. 
T‟rima kasih, Tuhan! 
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Berita Anugerah 

P.F  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis 
dalam Kitab YOHANES 8 : 34-36 yang menyatakan:  

“34 Kata Yesus kepada mereka: “Aku berkata 
kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang 
berbuat dosa, adalah hamba dosa. 35 Dan hamba 
tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap 
tinggal dalam rumah. 36 Jadi apabila Anak itu 
memerdekan kamu, kamu pun benar-benar 
merdeka!”  

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 42 : 1,4 “KUASA DARAH YESUS MENYUCIKANMU” 

1. Kuasa darah Yesus menyucikanmu 
hingga 'kau jadi putih bersih. 
Yakinkah engkau pada anug'rah-Nya? 
Sudahkah kau dibasuh bersih? 

 Reff Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih 
dalam darah Anak Domba yang Kudus? 
Sudahkah 'kau dihapus bersih? 

4. Hai tanggalkan jubah dosa tercemar, 
hingga kau jadi putih bersih. 
Tersedia sumber air yang jernih, 
jiwa kotor menjadi bersih! 

PERINTAH HIDUP BARU 

PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru 
seperti tertulis dalam YOHANES 15 : 12-14 yang menyatakan  

 12 Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling 
mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. 13 

Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih 
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seorang yang memberikan nyawanya untuk 
sahabat-sahabatnya. 14 Kamu adalah sahabat-Ku, 
jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan 
kepadamu. 

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

Jemaat Menyanyi GB 47 : 1-2  “KASIH ITU SABAR” 

1. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. 
Ia tak cemburu, tidak megahkan diri dan sombong. 
Kasih itu sabar, kasih itu bersahaja, 
kasih tak serakah, tidak mementingkan diri sendiri. 

Reff Dalam kasih, kita saling memahami, 
 berbagi suka maupun duka bersama. 
 Tak memandang insan dalam perbedaan, 
 semua sama di hadapan Allah. 

2. Kasih itu sabar, kasih itu memaafkan, 
kasih tak pemarah, tak menyimpan kesalahan sesama 
Kasih itu sabar, kasih itu tulus hati 
kasih s'lalu bawa sukacita serta damai sejaht'ra. 

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 YEHEZKIEL 2 : 1-5 
yang menyatakan ………………….  

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

Jem.    GB 392B     “KepadaMu Puji-Pujian” 
Kepada-Mu 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... 

 
JAWABAN  JEMAAT 

Jemaat Menyanyi    GB 115 : 1-2   “UTUSLAH KAMI” 

1. Utuslah kami masuk dalam dunia ini 
menjadi saksi bagi kerajaan-Mu; 
membawa damai dan terang-Mu yang abadi, 
menabur kasih bagi dunia yang resah. 

Reff Utuslah kami jadi saksi yang setia, 
membawa kabar sukacita yang abadi, 
supaya dunia mengaku dan percaya; 
Engkaulah Yesus, Tuhan, Jurus‟lamat dunia. 

2. Berilah kami hati tulus melayani, 
menolong orang-orang berbeban berat. 
Berilah kami Roh yang tabah dan setia 
untuk nyatakan kasih bagi dunia. 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 
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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 

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 :  

  “Hendaklah masing-masing memberikan menurut 
kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau 
karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang 
yang memberi dengan sukacita” 

 (2 KORINTUS 9 : 7)  

  Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. 

Jemaat Menyanyi GB 84 : 1-2   
 “INILAH UNGKAPAN SYUKURKU” 

1. Inilah ungkapan syukurku 
yang kuberikan kepada-Mu; 
„ku berikan dari hatiku, terimalah. 
„Ku persembahkan kepada-Mu 
dengan seluruh jiwa ragaku. 
Kiranya berkenan di hadirat-Mu 

...Jemaat disilakan menyampaikan persembahan… 

2. Ajarlah aku, ya Tuhanku 
menjadi alat di tangan-Mu 
untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. 
Utuslah aku, ya Tuhanku 
menolong orang miskin dan lemah. 
Pakailah diriku turut maksud-Mu. 
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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 Yesus, kami bersyukur kepada-Mu 
karena kasih dan pengurbanan-Mu mendorong 
kami untuk memberi persembahan sukarela ini. 
Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak 
sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu 
yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia 
ini. Terima serta kuduskanlah, ya Tuhan, agar 
berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi 
kemuliaan-Mu. 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 114 : 1,2  “DI SETIAP JANJIKU”  

1. Di setiap janjiku dan setiap doaku, 
juga langkah imanku, Tuhan bersamaku 
Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh, 
rahmat Tuhan beserta hanya anugerah-Nya. 

Reff  Tuhan b‟ri anug‟rah-Nya. 
Tuhan b‟ri kuasa-Nya. 
Kristuslah di dalamku, 
aku menang bersama-Nya. 

2. Tiap jiwa kurengkuh; tiap hati kusentuh; 
kubagikan damai-Nya, kar'na anug‟rah-Nya. 
Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. 
Tiap duka hilanglah kar‟na anug‟rah-Nya. 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 402B   “AMIN” 1=F. 2/4 ketuk 

Amin, amin, amin. 
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