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TATA IBADAH
HARI MINGGU V SESUDAH EPIFANI

Minggu,
07 Februari 2021

PERSIAPAN

 Doa para pelayan

UCAPAN SELAMAT DATANG
P.2

Selamat sore dan selamat beribadah di Hari Minggu V Sesudah
EPIFANI.
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan
TUHAN dan kita diberkati oleh-Nya.
Pemberitaan Firman pada ibadah ini disampaikan oleh :
Pendeta : ......................................................

AJAKAN BERIBADAH ( berdiri  )
P.2
(saat teduh sejenak . . . . .)
Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengahtengah persekutuan kita.

MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN PEMBUKAAN  NKB 7 NYANYIKANLAH NYANYIAN BARU
1.

Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah,
Pencipta cakrawala.
Segala Serafim, Kerubim, pujilah Dia
besarkanlah nama-Nya.
Refrain :

2.

Bersorak-sorai bagi Rajamu!
Bersorak-sorai bagi Rajamu!

…Prosesi Alkitab
Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan,
sembahlah Dia terus.
Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan,
muliakan Penciptamu. Ref.: ….

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 : ( LUKAS 9 : 35.b )
PF.

“………………

SALAM
PF.
Jemaat

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

JEMAAT MENYANYI :  GB 23

BERSORAKLAH, HAI ALAM SEMESTA

Bersoraklah, hai alam semesta: “Kau, Allahku!”
Dia langit bergema pujian yang megah
Dan bumi pun penuh pujian yang merdu.
Bersoraklah, hai alam semesta: “Kau, Allahku!”
- 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.

NYANYIAN JEMAAT :  KJ 467

TUHANKU, BILA HATI KAWANKU

1.

Tuhanku, bila hati kawanku
terluka oleh tingkah ujarku,
dan kehendakku jadi panduku,
ampunilah.

2.

Jikalau tuturku tak semena
dan aku tolak orang berkesah,
pikiran dan tuturku bercela,
ampunilah.

BERITA ANUGERAH
P.F

Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat,
disampaikan Berita Anugerah Pengampunan seperti tertulis dalam
YEREMIA 33 : 8, 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.
hal 3

NYANYIAN JEMAAT ♫ GB 42 KUASA DARAH YESUS MENYUCIKAN
1.

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

2.

Sudahkah dirimu juga jiwamu
putih bersih dalam darah
Anakdomba yang Kudus?
Sudahkah ‘kau dibasuh bersih?

‘Kau tetap di samping Jurus’lamatmu
hingga kau jadi putih bersih.
Berteduhkah ‘kau di bawah salib-Nya?
Sudahkah kau dibasuh bersih?
Ref.:
….

PERINTAH HIDUP BARU
P.F:

Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru, seperti
tertulis dalam GALATIA 5 : 16 – 26,
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!
hal 4

P3

Bacaan Alkitab Hari ini dari LUKAS 9 : 28 – 36,
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

JAWABAN UMAT
NYANYIAN SAMBUTAN ♫ GB 289

DIBERIKAN PADAKU

1.

Diberikan padaku dua tangan untuk bekerja;
juga dua kakiku yang menopang tubuhku.
‘Ku patut bersyukur memuji nama-Nya,
Tuhan mengasihiku.
‘Ku rajin bekerja, berkarya bagi-Nya,
menyenangkan hati-Nya.

2.

Diberikan padaku suara untuk puji nama-Nya,
juga diberikan-Nya lagu indah dan merdu.
Gembira hatiku bernyanyi bagi-Nya.
oh, betapa indahnya mari bersamaku
bernyanyi bergemar memuliakan nama-Nya.

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 

hal 5

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
PENGUCAPAN SYUKUR
P.4

Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi
persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab dalam
MAZMUR 54 : 8, yang menyatakan :………………………………………
Kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara.

NYANYIAN JEMAAT  KJ 439
1.

BILA TOPAN K’RAS MELANDA HIDUPMU

Bila topan k’ras melanda hidupmu,
bila putus asa dan letih lesu,
berkat Tuhan satu-satu hitunglah,
kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Refrain.:
Berkat Tuhan, mari hitunglah,
kau ‘kan kagum oleh kasih-Nya.
Berkat Tuhan mari hitunglah,
kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.

2.

Adakah beban membuat kau penat,
salib yang kaupikul menekan berat?
Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega
dan bernyanyi t’rus penuh bahagia!
Refrain.:

Berkat …

hal 6

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  GB 121

HAI, PERGI DAN WARTAKAN

1.

Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus
dalam karya dan dalam karsamu.
Baik di rumah, sekolah dan di kantor;
juga di setiap waktu dan tempat.
Bawa kasih dan bawa sukacita,
panjang sabar serta lemah lembut.
Itu sikap yang harus kau lakukan
Kar’na Kristus nyata dalam hidupmu.

2.

Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus
dalam kata dan perbuatan-Mu.
Juga dalam segala tindakanmu,
jadikanlah Firman Tuhan pandumu.
Jangan takut tegakkan keadilan
dan berani berkata yang benar.
Jangan bimbang dan jangan kau kuatir;
Roh Kudus membimbing dan menolongmu.

hal 7

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

hal 8

