GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT
(G P I B)
Jemaat MANGNGAMASEANG, Makassar
Jl. U. Sumohardjo 75  0411-4678442, Makassar – 90233
Pastori : Jl. Paccinang Raya No.75 0411-451922
Email: gpib.mseangmksr@gmail.com,
Website: www.gpibjemaatmangngamaseang.or.id

TATA IBADAH
HARI MINGGU I SESUDAH EPIFANI

Minggu,
10 Januari 2021

PERSIAPAN

 Doa para pelayan

UCAPAN SELAMAT DATANG
P.2

Selamat pagi/sore dan selamat beribadah di Hari Minggu I Sesudah
EPIFANI.
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 130
Refrain:

1.

Soraklah, hai umat-Nya,
mari sujud menyembah!
Kristus Raja mulia; puji Dia s’lama-Nya.

Hilangkanlah duka dan beban,
mari masuk pelataran-Nya.
Persiapkan hati bagi-Nya,
madah indah, hai nyanyikanlah!
Tiup suling, tabuhlah gendang,
sambut Raja damai, Pemenang.
Refrain.: …
…prosesi Alkitab dibawa masuk

Ref.:
2.

SORAKLAH HAI UMAT-NYA

….

Segenap gerbang terangkatlah,
yang terkunci, hai terbukalah,
agar masuk Raja semesta,
Raja kemuliaan yang kekal
Tiup suling, tabuhlah gendang,
sambut Raja damai, Pemenang!
Ref.: …
hal 2

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 : ( YEREMIA 32 : 17 )
PF.

“………………

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 MENYANYI :  GB 2 HALELUYA! PUJI TUHAN, PUJI NAMANYA
1.

Haleluya! Puji Tuhan, puji nama-Nya,
Yang Mahabesar, agungkan kuasa-Nya,
Yang Mahabenar, Haleluya!
Puji Tuhan, pujilah Dia untuk s’lamanya;
kar’na nama-Nya ajaib benar.

2.

Alam raya, ciptaan-Nya;
angkat suaramu dengan bergemar,
petik kecapi dan tabuh gendang.
Hai semua yang bernafas,
pujilah Dia untuk s’lamanya;
kar’na nama-Nya ajaib benar.
- duduk 

PENGAKUAN DOSA
P.2

Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati,
marilah mengaku atas segala dosa kita:
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, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati
kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan Roh yang
teguh.
Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah
mengambil Roh-Mu daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami
kegirangan karena selamat yang daripada-Mu dan lengkapilah dengan
Roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami!
Dengarlah, ya Tuhan.
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NYANYIAN JEMAAT :  PKJ 129
1.

KAU PERKASA, ‘KU LEMAH

Kau perkasa, ‘ku lemah,
jauhkan ‘ku dari cela.
Hatiku amat tent’ram
asal aku dekat pada-Mu.
Refrain.: Makin akrab pada-Mu
Yesus ini doaku:
Tiap hari, Tuhanku,
biar aku dekat pada-Mu.

3.

Saat Kau memanggilku
tuntun aku Tuhanku,
hingga pada sisi-Mu
di rumah-Mu ‘ku tinggal tetap. Ref: …

BERITA ANUGERAH
P.F

Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat,
disampaikan Berita Anugerah Pengampunan seperti tertulis dalam
YESAYA 1 : 18 – 19, 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 40
1.

Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut,
kurindukan kasih-Nya. Kasih besar!
Yesus jadi manusia; pikul dosa dunia;
sukacita nyatalah: Kasih besar!
Refrain.:

2.

KASIH DARI TUHANKU

Kasih besar! Kasih besar!
Kasihku Tuhanku ajaib dan besar:
Kasih besar!

Orang buta lihat t’rang dan yang lumpuh pun tegak,
orang mati bangkitlah: Kasih besar!
Yang berdosa dan cemar dikasihi oleh-Nya,
yang terkungkung bebaslah: Kasih besar!
Ref.:
…
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PERINTAH HIDUP BARU
P.F:

Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru, seperti
tertulis dalam ROMA 5 : 1 – 11,
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

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 MAZMUR 104 : 1 – 5,
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 puji-pujian, Madah syukur dan kemuliaan
Bapa, Putra dan Roh Kudus Sampai kekal dan abadi.
---- duduk 

KHOTBAH : ….
---- saat teduh
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JAWABAN UMAT
NYANYIAN SAMBUTAN ♫ KJ 9

PUJI, HAI JIWAKU, PUJI TUHAN

1.

Puji hai jiwaku, puji Tuhan
selagi ada napasmu!
Allahku patutlah kuagungkan
sepanjang umur hidupku!
Hayatku Dia yang beri:
Dia kupuji tak henti.
Haleluya, Haleluya!

2.

Jangan engkau pertaruhkan nasib
kepada insan yang fana.
Juga bangsawan yang paling baik
hilang bersama niatnya.
Hidup manusia lenyap,
hanyalah Allah yang tetap.
Haleluya, Haleluya!

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 

… PELAYANAN SAKRAMEN BAPTISAN (Pkl. 09.00)
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

Kar’na Engkaulah yang empunya Kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin

KESAKSIAN PUJIAN
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PENGUCAPAN SYUKUR
P.4

Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi
persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab dalam
YUNUS 2 : 9, yang menyatakan :………………………………………
Kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara.

NYANYIAN JEMAAT  GB 89
1.

DUNIA INI UNTUK KEMULIAAN TUHAN

Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan.
Amin. Kita perbuat apa dengannya? Amin.
Amin, amin, amin, amin.
Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
…saatnya memberi persembahan

2.

Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
Kita perbuat apa dengannya? Amin.
Amin, amin, amin, amin.
Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin.

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.
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NYANYIAN PENGUTUSAN  GB 194
KURASAKAN NYALA API DALAM HATIKU
1.

Kurasakan nyala api dalam hatiku,
dib’rikan oleh Yesus, Tuhanku.
Kuasa darah Penebus menyucikan jiwaku;
bahagia memenuhi hidupku.
Refrain:
Api Roh Kudus ubah jiwaku,
bercahaya di dalam hidupku.
Haleluya bergema bagi Yesus, Rajaku.
Kurasakan Api Roh di hatiku.

2.

Kurasakan nyala api dalam hatiku,
jiwaku pun bersorak, bergemar.
Sukacitaku penuh, Yesus hapus dosaku,
’ku tetap percaya pada janji-Nya.
Refrain: ...

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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