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PERSIAPAN 
a. Saat Teduh 
b. Sebelum ibadah dimulai, organis/pianis memainkan lagu-lagu gerejawi. 
c. Lonceng berbunyi. 
d. Penyalaan Lilin dan Pembacaan Pokok-pokok Warta Jemaat 

 

Berdiri 

 
1.  MAZMUR PEMBUKA 

PL1 : Kepada TUHAN, hai penghuni surgawi, 
U : kepada TUHAN sajalah kemuliaan dan kekuatan!  
PL1 : Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, 
U : sujudlah kepada TUHAN dengan berhiaskan kekudusan!  
PL1 : Suara TUHAN di atas air, 
U : Allah yang mulia mengguntur, TUHAN di atas air yang besar.  
PL1 : Suara TUHAN penuh kekuatan, 
U : suara TUHAN penuh semarak.  
PL1 : Suara TUHAN mematahkan pohon aras, 
U : bahkan, TUHAN menumbangkan pohon aras Libanon.  
PL1 : Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, 
U : dan gunung Siryon seperti anak banteng.  
PL1 : Suara TUHAN menyemburkan nyala api.  
U : Suara TUHAN membuat padang gurun gemetar, 
  TUHAN membuat padang gurun Kadesh gemetar.  
PL1 : Suara TUHAN membuat beranak rusa betina yang mengandung, 
U : bahkan, hutan digundulinya; 
  dan di dalam bait-Nya setiap orang berseru: "Hormat!"  
PL1 : TUHAN bersemayam di atas air bah, 
U : TUHAN bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya.  
PL1 : TUHAN kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya, 
U : TUHAN kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera! 

(Mazmur 29) 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Patut Segenap yang Ada” NKB 6:1-3 
 

(prosesi Alkitab – simbol Firman Allah yang siap untuk diberitakan) 
 

Pemandu Patut segenap yang ada diam dan sujud sembah, 
mengosongkan pikirannya dari barang dunia, 
kar’na Tuhan sungguh hadir, patut dipermulia. 

 

Semua Maharaja alam raya, lahir dari Maria, 
Tuhan yang telah menjadi serendah manusia, 
bagai roti yang surgawi memberikan diri-Nya. 
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Semua Malak mengiringi Dia, Putra Allah Yang Esa, 
Cah’ya dari Cah’ya murni hadir dalam dunia. 
Kuasa Iblis harus mundur, kegelapan pun enyah. 

 

3. VOTUM 
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, Sang Pencipta dan 

Pemilik alam semesta! 
U   : (Menyanyikan “Amin” KJ 476b) 

 
 

4. SALAM 
PF : Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita! 
U : Ya, damai-Nya beserta kita! 

 

Duduk 
 

5. KATA PEMBUKA 
PL2 : Saudara-saudari, 
  hari ini, kita kembali menghayati Minggu Epifani, yang mengingatkan 

kita, pada penyingkapan terang Allah bagi bangsa-bangsa, melalui 
peristiwa para Majus. Hari ini, kita juga sekaligus mengenang 
penyataan Roh Kudus dalam peristiwa baptisan, yang mengawali 
karya pelayanan Yesus di dunia. 

  Terang sudah ada untuk menghapus kegelapan, memungkinkan kita 
untuk melihat, berjalan, datang, dan berjumpa dengan Allah, Sang 
Sumber Kehidupan. Di dalam terang, semua tersingkap,  tidak ada 
satu pun perbuatan kita yang dapat disembunyikan. 

  Kiranya Roh Kudus, yang telah ada sebelum dunia diciptakan, dan 
yang dinyatakan dalam hidup kita melalui peristiwa baptisan, 
senantiasa menuntun langkah kita, sehingga tetap setia berjalan 
dalam terang Allah, sambil melakukan kebaikan di dunia yang telah 
Dia ciptakan dengan ‘sungguh amat baik.‘ 

 
6.  NYANYIAN JEMAAT – “Tuhan, Karya-Mu Sungguh Besar” KJ 63:1-2 

 
Pemandu Tuhan, karya-Mu sungguh besar, 
 ya Khalik semesta: 
 bintang dan bulan, surya terang, 
 gunung, lembah yang tinggi-rendah, 
 laut yang dalam, sungai kecil 
 ciptaan firman-Mu. 
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Semua Tuhan, curahkanlah kasih-Mu, 
lindungi umat-Mu. 
Biarlah Roh-Mu tinggal serta 
dan memb’ri kami hidup kekal. 
Tuhan, dengarlah doa syukur, 
pujian pada-Mu. 
 

7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 
 

8. NYANYIAN JEMAAT – “Ya Allahku, Di Cah’ya-Mu” KJ 25:1,2,5 
 
Semua  Ya Allahku, di cah’ya-Mu tersingkap tiap noda. 
   Kaulihatlah manusia penuh lumuran dosa. 

 
Semua  Di cah’ya-Mu mesti redup semarak bintang-bintang; 
   ke manakah manusia? Dosanya tak terbilang. 

 
Semua  Ya Tuhanku, percayaku kiranya Kautumbuhkan, 

  hingga teguh di kasih-Mu yang baik kulakukan. 
 

Berdiri 

 
9. BERITA ANUGERAH 

 
PF : "TUHAN itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih 

setia-Nya. TUHAN itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat 
terhadap segala yang dijadikan-Nya." (Mazmur 145:8-9) 

  Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. 
U : Syukur kepada Allah. 

 
(SALAM DAMAI) 

 
10.  NYANYIAN JEMAAT – “Semua yang Tercipta” PKJ 58:1,2,5 

 
 Semua   Semua yang tercipta, hai alam semesta, 

agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. 
Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, 
seluruh margasatwa di gunung dan lembah. 

 
 Semua   Semua manusia, hai ikutlah serta 

memuji kasih Tuhan yang agung mulia. 
Dalam Yesus, Putera-Nya, kita s’lamat selamanya; 
segala sesuatu dibaharui-Nya. 
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Semua   Semua yang tercipta, hai alam semesta, 
     agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. 

Oleh Yesus disampaikan pengampunan, pendamaian. 
Kelak di bumi baru genap semuanya. 

 

Duduk 

 
11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Kejadian 1 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HALELUYA!” 
 
Semua : “Haleluya” KJ 473b 

 
 

13. KHOTBAH  
 

14. SAAT TEDUH 
 

15. PADUAN SUARA / KELOMPOK VOKAL 
 

16. PENGAKUAN IMAN 
PL3 : Dengan sikap berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman 

kita menurut Pengakuan Iman Rasuli: 
 

Aku percaya kepada Allah, . . . 
 

Duduk 

 
17. DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami) 
 

18. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3) 
 

a. Ajakan Persembahan 
PL3 : Saudara-saudari, 
  “Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah 

persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya! Sujudlah 
menyembah kepada TUHAN dengan berhiaskan kekudusan, 
gemetarlah di hadapan-Nya, hai segenap bumi!” (Mazmur 96:8-9) 

 



TATA IBADAH MINGGU EPIFANI - GKI KEBAYORAN BARU 5 

b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   
    “Hai Puji Nama-Nya” PKJ 55:1-4 

 
Pemandu Hai, puji nama-Nya, terang cahaya, 
  dan puji nama-Nya, hai cakrawala. 
  Hai, puji nama-Nya, semesta alam: 
  mari semuanya menyembah Tuhan. 
  Haleluya! Pujilah Tuhan tak henti. 
  Haleluya! Kar’na kasih-Nya tak terp’ri. 
  Haleluya! Pujilah Tuhan tak henti. 
  Haleluya! Kar’na kasih-Nya tak terp’ri. 

 
 

 
Perempuan :  
Laki-laki :  
Semua :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semua :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Berdiri 
 

c. Doa persembahan 
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19. NYANYIAN JEMAAT – “Ya Tuhan, Isi Hidupku” KJ 466a:1-3 
 
Semua Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah, 
 supaya dalam diriku citra-Mu nyatalah. 
 
Semua  Janganlah hanya bibirku atau pun hatiku, – 
    seluruh hidup jadilah pujian bagi-Mu. 
 
Semua  Kiranya tiap langkahku dan pekerjaanku – 
    pun yang biasa dan kecil – memuji nama-Mu. 

 
20. PENGUTUSAN 

 
PF : Pergilah, taklukkanlah bumi dengan cinta dan berkuasalah atasnya 

dengan penuh hikmat! 
U :  Sebagai citra Allah, kita akan menjaga keutuhan dan keindahan 

ciptaan-Nya, dengan sikap yang penuh kasih dan damai. Kita 
bertanggung jawab untuk mengelola bumi sesuai kehendak-Nya. 
Supaya, ketika melihat hasil kerja kita, Dia pun berkata: “Sungguh 
amat baik!” 

 
21. BERKAT 

 
PF : “Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah, Bapa kita, yang dalam 

kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah 
menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik 
kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam 
pekerjaan dan perkataan yang baik.” (2Tesalonika 2:16-17) 

 U :  “Amin” KJ 478a 

 
 

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab) 
 

22. NYANYIAN JEMAAT – “Ya Tuhan, Isi Hidupku” KJ 466a:4 
 
Semua Biar seluruh hidupku pujian bagi-Mu, 
 sehingga dari aku pun terpancar kasih-Mu. 

 

 

 


