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3 Januari 2021

PERSIAPAN

 Doa para pelayan

UCAPAN SELAMAT DATANG
P.2

Selamat pagi/sore dan selamat beribadah di Hari Minggu II Sesudah
NATAL.
Ibadah adalah perjumpan umat dengan Tuhan yang kudus, mulia.
Kasih-Nya tak berubah dan setia-Nya tetap berlanjut di tahun yang
baru 2021.
Ketika persekutuan yang bersyukur ini menyadari akan kebaikan
Tuhan, maka perjumpaan dengan-Nya adalah sukacita.
Marilah kita mempersiapkan diri, hati dan pikiran kita untuk
beribadah dan datang ke dalam hadirat-Nya yang kudus.
Pemberitaan Firman pada ibadah ini disampaikan oleh :
Pdt. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AJAKAN BERIBADAH ( berdiri  )
P.2
(saat teduh sejenak . . . . .)

Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengahtengah persekutuan kita.

MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN PEMBUKAAN  GB 23 BERSORAKLAH HAI ALAM SEMESTA
1. Kantoria :

Bersoraklah, hai alam semesta:
”Kau, Allahku!”.
Di langit bergema pujian yang megah
dan bumi pun penuh pujian yang merdu.
Bersoraklah, hai alam semesta: ”Kau, Allahku!”.
…prosesi Alkitab dibawa masuk

2. Semua :

Bersoraklah, hai alam semesta:
“Kau, Rajaku!”
Gereja bersyukur, bermadah, bermazmur.
Di hati umat-Nya pujian menggema.
Bersoraklah, hai alam semesta: “Kau, Rajaku!”

VOTUM
PF.

Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan
langit dan bumi. (Mzm. 124:8)

Jemaat:  AMIN (KJ. 476a)

1
A

. | 1 . ||
- min.

NAS PEMBIMBING : (KEJADIAN 9 : 9 )
PF.

“………………
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SALAM
PF.

Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan
Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. (I Tim. 1: 2)

Jemaat

dan menyertaimu juga.

JEMAAT :  GB 16

KAU YANG LAYAK

1.

‘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.

2.

‘Kau yang layak, ‘Kau yang layak,
Anak domba 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.
- duduk 

PENGAKUAN DOSA
P.2

Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan ALLAH kita!
Marilah kita berdoa :
Kasihanilah kami, ya ALLAH menurut kasih setia-Mu, hapuskanlah
pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar!
Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah
kami dari dosa kami! Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran
kami. Jadikanlah hati kami tahir ya ALLAH dan baharuilah batin kami
dengan ROH yang teguh! Janganlah membuang kami dari hadapanMu, dan janganlah mengambil ROHMU yang kudus dari pada kami!
Bangkitkanlah kembali pada kami, kegirangan karena selamat yang
dari pada-Mu, dan lengkapilah kami dengan ROH kerelaan. Kami
mohon melalui YESUS KRISTUS TUHAN kami. Amin

NYANYIAN JEMAAT :  PKJ 37
1.

BILA KURENUNG DOSAKU

Bila kurenung dosaku pada-Mu, Tuhan,
yang berulang kulakukan di hadapan-Mu.
Refrain.:

Kasih sayang-Mu perlindunganku.
Di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku.
Kasih sayang-Mu pengharapanku.
Usapan kasih setia-Mu s’lalu kurindu
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2.

Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda,
iri hati dan benciku kadang menjelma.
Ref.:

BERITA ANUGERAH
P.F

Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat,
disampaikan Berita Anugerah Pengampunan seperti tertulis dalam
YOHANES 8 : 34 – 36, yang menyatakan: ”_____________”
Berdasarkan Firman Tuhan itu sebagai pelayan YESUS KRISTUS,
kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam
nama BAPA dan ANAK dan ROH KUDUS.

J

Syukur kepada Tuhan, Amin.

NYANYIAN JEMAAT ♫ GB 42
1.

Kuasa darah Yesus menyucikanmu
hingga ‘kau jadi putih bersih.
Yakinkah engkau pada anug’rah-Nya?
Sudahkah kau dibasuh bersih!
Refrain.:

3.

KUASA DARAH YESUS MENYUCIKAN

Sudahkah dirimu juga jiwamu
Putih bersih dalam darah Anakdomba
yang kudus?
Sudahkah ‘kau dibasuh bersih?

Sudahkah jubahmu putih dan bersih?
Sang Pengantin ‘kan datang seg’ra!
Sudahkah kau siap masuk sorga t’rang
dan dibasuh menjadi bersih? Refrain.: …..

PERINTAH HIDUP BARU
P.F:

Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru, seperti
tertulis dalam KELUARAN 20 : 1 – 17,
yang menyatakan ”_______________________”
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

JEMAAT ♫ KJ 48

KEMULIAAN BAGI BAPA

Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus,
seperti semula, kini dan terus
dan kekal selama-lamanya. Amin
...duduk 
♫ KESAKSIAN PUJIAN
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PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PF

. . .. .

PEMBACAAN ALKITAB
PF

Jemaat silakan berdiri untuk mendengar Firman Tuhan yang dibaca
dari Alkitab. HALELUYA !

J

♫ GB 393 do=f MM ± 72

“HALELUYA”

Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah.
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah!
P3

Bacaan Alkitab Hari ini dari KEJADIAN 9 : 1 – 10,
yang mengatakan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demikian Pembacaan Alkitab.

PF

Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam
hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.

JEMAAT ♫ GB 392.b KEPADA-MU PUJI-PUJIAN
Kepada-Mu…
---- duduk 

KHOTBAH : ….
---- saat teduh

JAWABAN UMAT
NYANYIAN SAMBUTAN ♫ KJ 110
DI BETLEHEM T’LAH LAHIR SEORANG PUTERA
1.

Di Betlehem t’lah lahir seorang Putera.
Semoga ‘ku menjadi abadi milik-Nya,
sungguh, sungguh, abadi milik-Nya.

2.

Hatiku kubenamkan di dalam kasih-Nya;
pada-Nya kuserahkan diriku s’lamanya,
sungguh, sungguh, diriku s’lamanya.

PENGAKUAN IMAN
PF :

Jemaat silahkan berdiri untuk bersama semua orang percaya di
segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan
Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata:

J

Aku percaya ....
---- duduk 
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DOA SYAFAAT
P.F

. . . ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon,

J

Dengarlah doa kami!

P.F

Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan
Juruselamat, yang telah mengajar kami berdoa: ................
(doxologi)

JEMAAT ♫GB. 389.b do=bes MM ± 80

KAR’NA ENGKAULAH

KESAKSIAN PUJIAN
PENGUCAPAN SYUKUR
P.4

Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi
persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab dalam
MALEAKHI 3 : 10, yang menyatakan :………………………………………
Kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara.

NYANYIAN JEMAAT  GB 77

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.

Ref.

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.
…memberi 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. Ref.: ….
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DOA PERSEMBAHAN ( berdiri  )
P.4

Mari membawa persembahan syukur ini dalam doa :
Apa yang kami persembahkan ini adalah ungkapan syukur atas
keselamatan yang kami peroleh dalam kehidupan ini.
Terimalah persembahan ini sebagai tanda kesediaan kami untuk
meneruskan berkat-Mu agar bermanfaat bagi pelayanan demi
kemuliaan nama-Mu di dunia. Amin
---- duduk 

PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
P6

.......

AMANAT PENGUTUSAN ---- berdiri 
PF

Pergilah karena Saudara telah diperlengkapi oleh kasih karunia Allah.
Percakapkanlah dan beritakanlah kabar baik yang telah saudara
dengar di dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksianmu yang
teguh.
Biarlah tak ada apapun yang menggoyahkan imanmu yang teguh
sebab saudara memiliki dasar yang pasti dan kokoh yakni Yesus
Kristus.

NYANYIAN PENGUTUSAN  KMM 109
BUATLAH P’LITAKU T’RUS BERNYALA
1.

Kantoria:

Buatlah p’litaku t’rus bernyala Tuhan,
b’rikanlah minyaknya.
Buatlah p’litaku t’rus bernyala
hingga Fajar Agung merekah.

Ref.: Semua: Hosiana, Hosiana,

Maharaja alam semesta.
Hosiana, Hosiana,
Maharaja semesta.

2.

Jemaat:

Buatlah ‘ku tetap pengikut-Mu
dan penjala manusia.
Buatlah ‘ku tetap pengikut-Mu
hingga Fajar Agung merekah.

Ref.: Semua …
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BERKAT
PF

Angkatlah hati dan arahkan 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  GB 402a A M I N
Amin, amin, amin.

...... jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri
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