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GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT 

Jemaat ‘KHARISMA’ 

 

 

 
 

Hari Minggu IV sesudah Epifania 

 
 

Minggu, 29 Januari 2023 

Persiapan 

 Saat Teduh 

 Latihan lagu dan penjelasan Tata Ibadah  

 Doa Konsistori 
 

 

Ucapan Selamat Datang 

PL 2      Bapak/ Ibu/ Saudara/ i, selamat pagi! 

Presbiter yang melayani di Ibadah Hari Minggu IV sesudah 
Epifania  GPIB Jemaat KHARISMA, menyampaikan selamat 
datang ke dalam persekutuan dengan Allah dan umat-Nya serta 
selamat beribadah. Tema ibadah hari ini adalah “UTUSAN ALLAH”  

  

 Pelayan Firman dalam ibadah ini adalah    
 (06.00)  Penatua  James Sinurat  
 (09.00)   Pendeta Pauline Kaloh-Gerungan 
               Kiranya ibadah dan bakti diri kita hari ini berkenan bagi Tuhan. 
 

Ajakan Beribadah 

PL 2      Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut Firman Tuhan yang akan 
memasuki ruang ibadah. 

MENGHADAP  ALLAH 
 

Nyanyian Jemaat 

KJ 5   TUHAN ALLAH, NAMAMU 
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Tuhan Allah, nama-Mu kami puji dan masyhurkan; 

isi dunia sujud di hadapan-Mu, ya Tuhan! 

Bala sorga menyembah Dikau, khalik semesta! 
 

Kerubim dan serafim memuliakan Yang Trisuci; 

para rasul dan nabi, martir yang berjubah putih, 

G'reja yang kudus, esa, kepada-Mu menyembah 

 
… Prosesi membawa Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah .. 

 

Bapa agung dan kudus, mahamurah dan rahmani, 

Putra Tunggal, Penebus, Roh, Penghibur yang sejati, 

Langit-bumi-Mu penuh kemuliaan nama-Mu  
 

 

Votum                         Mazmur 124:8 

PF       Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan 

langit dan bumi. 

               KJ 476a 

J          A --- min 
 

Nas Pembimbing                                                  YEHEZKIEL 2:3a 

PF       Firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, Aku mengutus engkau kepada 
orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak 

melawan Aku.  

 

Salam                        Yudas 1:2 
PF Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan 

Yesus Kristus menyertai kamu.  
(I KORINTUS 1 : 3)  

J DAN MENYERTAIMU JUGA 
 

Nyanyian Jemaat      

KJ 5   TUHAN ALLAH, NAMAMU 

Tiap hari nama-Mu kami puji dan muliakan, 

kini dan selalu t'rus sampai kesudahan zaman. 

Buat kami bertekun hingga Hari Datang-Mu. 

 

 

Tuhan, kasihanilah! Kasihani kami ini; 

dalam cahya kurnia tuntun yang telah Kaupilih. 

Kau Harapan umat-Mu : kasih-Mu kekal teguh! 



3 
 

semua duduk  

Pengakuan Dosa       

PL 2    Saudara-saudara, marilah  menghadap Tuhan dan membawa 
          Pengakuan dosa kita. Bergantian kita berdoa di hadapan Allah:  
 

Kasihanilah  kami, ya  Allah  karena  Engkau tetap mengasihi, 
 hapuskanlah dosa  kami karena belas kasih-Mu yang  besar. 

Basuhlah  segala  kejahatan kami;  
 bersihkanlah  kami  dari  dosa  kami. 

Sebab  kami  akui  kesalahan-kesalahan  kami; 
 dosa kami  selalu   kami  ingat-ingat. 

Ciptakanlah hati  yang  murni  bagi  kami, ya  Allah,   
 perbaruilah batin kami  dengan  semangat  yang  tabah. 

Janganlah  membuang  kami  dari  hadapan-Mu,  
 dan  jangan  mengambil  Roh-Mu  yang  suci  dari  kami.   

Buatlah  kami  gembira  lagi  karena  keselamatan  dari pada-Mu,  
 berilah  kami  hati  yang  rela  untuk  taat  kepada-Mu.  

Melalui Yesus  Kristus, Tuhan, kami  mohon  pengampunan-Mu:  
 KJ 43 

Tuhan kasihani kami,  Kristus kasihani kami,  Tuhan kasihani  kami. 
 

Berita Anugerah 

PF       Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan 
Berita Anugerah Pengampunan, seperti tertulis dalam  
1 YOHANES 1: 7 ... Tetapi jika kita hidup di dalam terang - sama 

seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan 

seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, 

menyucikan kita dari pada segala dosa.  
     

Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa 
pengampunan dosa telah berlaku: dalam nama Bapa dan Anak dan Roh 
Kudus. 
 

J         Syukur kepada Allah    
 

Nyanyian Jemaat                           

KJ 224 MASHYURKAN RAJAMU 

Masyhurkan Rajamu, Allah Maha besar; 

ucapkan syukurmu, bernyanyi bergemar! 

Suaramu dan hatimu berpadu 'muji Tuhanmu! 

Tuhanmu Penebus, yang melepaskan kau, 

memb'rikan darah-Nya pembasuh dosamu. 

Suaramu dan hatimu berpadu 'muji Tuhanmu! 
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Buana, langit pun di bawah kuasa-Nya. 

Kunci neraka, maut, dib'rikan pada-Nya. 

Suaramu dan hatimu berpadu 'muji Tuhanmu! 

 

Perintah Hidup Baru 

PF       Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan Perintah Hidup Baru  
sebagaimana yang dikatakan TUHAN dalam MARKUS 16:15-16 : 
 

Lalu Ia berkata kepada mereka: "Pergilah ke seluruh dunia, 

beritakanlah Injil kepada segala makhluk.  

Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan,  

tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 
 

Roh Kudus menolong kita untuk hidup dalam pertobatan sebagai 
kesaksian kita yang memuliakan Allah. 

 

Nyanyian Jemaat      

KJ 48    KEMULIAAN BAGI BAPA  

 Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula,  

 kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin. 

  
Jemaat duduk 

 

Kesaksian Pujian PS/ VG 
     

PELAYANAN FIRMAN 
 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

PF      . . . 

 

Pembacaan Alkitab 

PF       Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut Firman Allah 
yang dibacakan dari Alkitab: Haleluya! 

GB 393 

J         Haleluya! Haleluya! Nama Tuhan terpujilah . 

Haleluya! Haleluya! Nama Tuhan terpujilah . 

 

PL 3 Pembacaan  Alkitab diambil dari kitab YEHEZKIEL 2 : 1-5, begini 
 bunyinya … … … ….  Demikianlah pembacaan Alkitab. 

 

     PF       Hendaklah Firman Allah diam dengan segala kekayaannya di antara kamu  
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               dan ucaplah syukur kepada Allah! 
 GB 392a   KEPADAMU PUJI-PUJIAN 

J         Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, 

          Bapa, Put’ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi 

Jemaat duduk 
 

KHOTBAH        

saat teduh 

JAWABAN JEMAAT 

Nyanyian Jemaat      

GB 115 UTUSLAH KAMI  

Utuslah kami masuk dalam dunia ini 

menjadi saksi bagi kerajaan-Mu; 

membawa damai dan terang-Mu yang abadi, 

menabur kasih bagi dunia yang resah. 
 

Refrain Utuslah kami jadi saksi yang setia, 

   membawa kabar sukacita yang abadi, 

   supaya dunia mengaku dan percaya; 

   Engkaulah Yesus, Tuhan, Jurus’lamat dunia. 
 

Berilah kami hati tulus melayani, 

menolong orang-orang berbeban berat. 

Berilah kami Roh yang tabah dan setia 

untuk nyatakan kasih bagi dunia. 

 

Pengakuan Iman                     jemaat berdiri 

duduk 

Doa Syafaat        

PF  . . . 
(diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan Dox KJ 475) 

 

Kesaksian PS / VG 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 

Ajakan Memberi 
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PL 4      Jemaat  saatnya kita mengucap syukur melalui  pemberian sukarela 
          dari hati yang tulus dan penuh hormat, mengingat  firman Tuhan: 

“Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau 

perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, 

sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita.” 
 (KOLOSE 3: 17) 

Nyanyian Jemaat      

KJ 341 KUASA DAN NAMAMU  
Kuasa-Mu dan nama-Mulah hendak kami sebar  

dan kar'na itu, ya Tuhan, kami takkan gentar.  

Bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam,  
supaya tumbuh dan segar, di panas surya memekar berbuahlah.  

Tuaian pun besar. 
 

Jemaat memberi kesempataan menyampaikan  

Persembahan Syukur / khusus / pemberian sukarela  
 

Teladan sudah Kauberi demi derita-Mu  

dan melalui salib-Mu Kaut'rima kuasa-Mu!  
Bagian kami tak lebih, seperti segenggam benih,  

melintas kubur yang gelap, agar kelak 'kan menetap, bersama-Mu  
di Firdaus gemerlap.  

               

Doa Persembahan 

PL 4    Jemaat Tuhan, mari berdiri.  Mari kita menyerahkan 
               persembahkan ini dalam doa: 
 

Allah sumber berkat, terimalah puji-pujian dan syukur kami 

semua. Kasih-Mu tak berkesudahan dalam kehidupan anak-

anak-Mu. 

Apa yang telah kami kumpulkan ini,  

          memang tak sebanding dengan anugerah-Mu  

 yang menjadikan Kristus Juruselamat kami. 

Namun, persembahan ini telah kami beri dengan sukacita; 

bahkan dengan ketulusan hati,  kami berharap:  

semuanya  bermanfaat  serta menjadi berkat bagi banyak orang. 
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sol = c MM + 52

5 . 6 1 . . 2 . 1 2 3 . . ' 6 . 5 3 . 2 1 2 . 1 6 5 . .

A   - min, a     - min. Ha- le-lu   - ya, a     - min.

Dengan mereka, yang tertolong, 

biarlah kami selalu bersama-sama mengucap syukur,  

 dalam nama Tuhan Yesus. amin 
 

Jemaat duduk 

P E N G U T U S A N 

          Warta Jemaat       

     PL 5       . . .  

 

    Amanat Pengutusan 

         PF     Jemaat Tuhan, mari berdiri.   
    Marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing untuk melakukan                          

                 Firman Tuhan yang telah kita dengar.   
 

Nyanyian Jemaat 

 KJ 341 KUASAMU dan NAMAMU 

 Bagaikan padi, Tuhan pun dikubur, dipendam,  

 kembali bangkit merebut umat-Mu terkeram.  

 Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang t'lah menyerah  

 hidupnya untuk kuasaMu, memberitakan nama-Mu, 

 agar seg'ra buahnya milik-Mu. 

 

BERKAT 

PF   Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah untuk 
    menerima berkat-Nya: 

  

        GB 400 

      J 
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