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 Umat Berdiri 
 

PANGGILAN BERIBADAH   
K: Bapak, Ibu dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, 

Saat ini kita memperingati kembali peristiwa pembaptisan 
Yesus, sekaligus menjadi awal dari Masa Minggu Biasa 
dengan warna liturgi hijau. 
Warna hijau melambangkan tanaman yang bertumbuh 
subur, sebagai simbol jika kita turut dipanggil untuk 
mengalami pertumbuhan rohani dan ikut serta dalam 
pelayanan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, 
maka mari bersama kita turut melibatkan diri dengan 
menyanyikan KJ 3:1,3 

 
 
 
 
 
 
 

PERSIAPAN 

 Pemusik dapat memainkan lagu-lagu yang membawa 
jemaat menghayati ibadah yang akan dilakukan 

 Jemaat secara mandiri bersaat teduh sebagai persiapan 
pribadi 

 Konvokator kemudian menyampaikan Warta lisan. 
 

Kesediaan untuk 

Merengkuh 

Kegagalan 

0 

 

BAHAN LITURGI 
Minggu Baptisan Yesus  
Minggu, 9 Januari 2022 

Keterangan: 
PL: Pelayan Liturgi 
PF: Pelayan Firman 
K: Konvokator/Penatua 
U: Umat 
PA: Pembaca Alkitab 
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KJ 3:1,3 “KAMI PUJI DENGAN RIANG” 
1) Kami puji dengan riang Dikau, Allah yang besar; 

bagai bunga t’rima siang, hati kami pun mekar. 
Kabut dosa dan derita, kebimbangan, t’lah lenyap. 
Sumber suka yang abadi, b’ri sinar-Mu menyerap 

  

3) Semuanya yang Kaucipta memantulkan sinar-Mu. 
Para malak, tata surya naikkan puji bagi-Mu. 
Padang, hutan, dan samud’ra, bukit, gunung, dan lembah, 
margasatwa bergembira, ‘ngajak kami pun serta. 

 
VOTUM 
PL: Ibadah Minggu Baptisan Yesus ini dapat berlangsung oleh 

karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang 
menjadikan langit dan bumi.  

U: (menyanyikan) Amin, Amin, Amin 
 
SALAM 
PL: Tuhan beserta Saudara! 
U: Dan beserta Saudara juga  
 
 Umat Duduk 

 
KATA PEMBUKA   
PL: Bapak, Ibu dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, 
 

Kita tentu pernah mengalami pasang-surut kehidupan, ada 
saat kita sukses, dan ada saat di mana kita mengalami 
kegagalan.  
 
Namun kegagalan bukanlah akhir dari segala-galanya, 
melainnya momentum yang tepat untuk mengalami 
perubahan hidup. Seperti halnya tindakan yang dilakukan 
oleh Tuhan Yesus, Ia bersedia dibaptis bersama dengan 
orang-orang berdosa, karena Ia mau merengkuh kegagalan 
manusia, dan bersedia menjadi penebus dosa manusia. Hal 
ini dilakukan-Nya, “karena dengan Dia kamu dikuburkan 
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dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut 
dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja 
kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang 
mati.” (Kol 2:12) 
 

NYANYIAN PEMBUKA 
 

KJ 307:1,4,5 “YA TUHAN, PADA SAAT DIBAPTISKAN” 
 

1) Ya Tuhan, pada saat dibaptiskan, 
kami terima tanda kasih-Mu; 
air bah pernah membawa kematian, 
tetapi s’lamat isi baht’ra Nuh. 

 
4) Dan Yesus juga rela dibaptiskan, 

di sungai Yordan nyata airnya: 
ketika itu Dia Kautahbiskan 
untuk menghapus dosa dunia. 

 
5) Ya Tuhan, pada saat dibaptiskan 

kami beroleh pengasihan-Mu: 
Kristus t’lah bangkit dari kematian; 
dalam-Nya Kaubangkitkan kami pun. 

 
 
 
 

PENGAKUAN DOSA 
PL: (Mengajak umat untuk melihat kembali kesalahan dan 

perbuatan dosa yang pernah dilakukan)  
Bapak, Ibu dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, 

 
Tak seorangpun di dunia ini yang tidak pernah berbuat 
dosa dan kesalahan, namun apakah yang membedakan 
kita sebagai orang Percaya? Yang membedakan adalah 
kesadaran, yang membuat kita datang dan mengaku dosa 
di hadapan Tuhan... Mari kita akui segala dosa dan 
kesalahan yang selama ini pernah kita lakukan. 
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(Memberikan kesempatan umat untuk berdoa secara 
prbadi, kemudian Pelayan Liturgi menutup di dalam 
doa).  

NYANYIAN PENGAKUAN DOSA  
KJ 27: 1,2 “MESKI TAK LAYAK DIRIKU” 

 

1) Meski tak layak diriku, tetapi kar’na darah-Mu 
dan kar’na Kau memanggilku, ‘ku datang, Yesus, pada-
Mu. 

2) Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, 
darah-Mulah pembasuhnya; ‘ku datang, Tuhan, pada-
Mu. 

 
 Umat Berdiri 

 
BERITA ANUGERAH   
PL:  Bapak, Ibu dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, 
 

Allah begitu mengasihi dan peduli kepada kita. Sehingga 
Yesus Sang Putra, Anak Allah bersedia menerima 
baptisan seperti halnya manusia berdosa... 
 
Sebab oleh karena baptisan itu adalah tanda pertobatan, 
dan bagi mereka yang bersungguh-sungguh bertobat dan 
percaya kepada-Nya, maka Tuhan akan berkenan 
mengampuni segala dosa dan salah kita...  
Karena firman-Nya di dalam Roma 6:3-4 berkata: “Atau 
tidak tahukah kamu, bahwa kita semua yang telah 
dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-
Nya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-
sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, 
supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari 
antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga 
kita akan hidup dalam hidup yang baru.” 
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan 
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U: Syukur kepada Allah! 
(umat saling memberi salam namaste sambil mengucapkan 
“Damai Besertamu”) 

   
NYANYIAN SYUKUR ATAS PENGAMPUNAN DOSA 
  

PKJ 281:1-3 “TIAP ORANG HARUS TAHU”  
 

Refrein: 
Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, 
tiap orang harus tahu, siapa Yesus! 

1) Dia bagai Bunga Bakung, 
Bintang Fajar cemerlang, 
yang terindah tak bertara; 
tiap orang harus tahu! Refrein: 
 

2) Dia Penyembuh ragaku, 
Jurus’lamat jiwaku; 
Dia membaptiskan aku 
dengan api Roh Kudus! Refrein: 
 

3) Dia Putra yang terkasih, 
Anakdomba yang kudus; 
Dia Mempelai sorgawi; 
tiap orang harus tahu! Refrein: 
 

 Umat Duduk 
 
DOA PELAYANAN FIRMAN   
PL: (Mengucapkan doa untuk mohon pertolongan Roh Kudus 

untuk pelayanan Firman) 
U: Amin 
  

Bacaan Pertama 
PA: Bacaan pertama dari Yesaya 43:1-7 
 Demikianlah Sabda Tuhan 
U: Syukur kepada Allah! 
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Mazmur Tanggapan 
PA: Mari kita menanggapi bacaan tadi dengan membaca 

Mazmur 29 secara bersautan. 
 

Bacaan Kedua 
PA: Bacaan kedua dari Kisah Para Rasul 8:14-17 
 Demikianlah Sabda Tuhan 
U: Syukur kepada Allah! 
 

Pembacaan Injil 
PL: Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus 

menurut Yohanes 9:1-41 
 Demikian Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang 

mendengarkan Firman Tuhan dan yang memeliharanya. 
Haleluyah! 

U:  (menyanyikan HALELUYA) 
 

KHOTBAH 
 

SAAT HENING 
 
4) Umat Berdiri 

 
PENGAKUAN IMAN   
K: Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, 

masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada 
baptisan kita menurut pengakuan Iman Rasuli  

U: (Bersama-sama mengucapkan Pengakuan Iman 
Rasuli) 

 
 Umat Duduk 

 
DOA SYAFAAT   
PL: (Menaikkan doa syafaat, dan diakhiri dengan 

menyanyikan “Doa Bapa Kami“ versi Pdt. David 
Christianto ) 
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PERSEMBAHAN   
K: Marilah kita menyatakan syukur dengan memberikan 

persembahan kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil 
dari 1 Korintus 1:4 yang berkata, “Aku senantiasa 
mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas 
kasih karunia Allah yang dianugerahkan-Nya kepada 
kamu dalam Kristus Yesus.” 

 Mari memberi persembahan dengan sukacita..  
 
 
NYANYIAN PERSEMBAHAN 

KJ 393:1,2  “TUHAN, BETAPA BANYAKNYA“ 
 

1) Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kauberi, 
teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. 
Refrein: 
T’rima kasih, ya Tuhanku atas keselamatanku! 
Padaku telah Kauberi hidup bahagia abadi. 

2) Sanak saudara dan teman Kaub’ri kepadaku; 
berkat terindah ialah: ‘ku jadi anak-Mu. 

 
 Umat Berdiri 

 
DOA PERSEMBAHAN   
  
K: (Menaikkan doa syukur) 
 
NYANYIAN PENGUTUSAN 

PKJ 285 “BILA BADAI HIDUP MENERPAMU” 
 

Bila badai hidup menerpamu 
dan cobaan pun datang mengganggu, 
hanya satu janji harapanmu; 
ya, janji Tuhanmu, pegang teguh. 
Biar gunung-gunung pun beranjak, 
serta bukit-bukit pun bergoncang, 
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kasih dan setia dari Tuhan 
‘kan melindungimu, tetap teguh. 
Pegang selalu janji Tuhan, 
jangan lepaskan, 
walau siang atau malam; 
enyahlah takut atau bimbang: 
Tuhanlah pemilik hidupmu, hidupmu. 
Biar gunung-gunung pun beranjak, 
serta bukit-bukit pun bergoncang, 
kasih dan setia dari Tuhan 
‘kan melindungimu, tetap teduh. 

    
 
PENGUTUSAN 
PL: Bapak, Ibu dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, 
 

Wujudkanlah damai sejahtera dalam kehidupan Saudara 
melalui kesediaan untuk merengkuh kegagalan, dan 
melangkahlah lebih baik untuk melayani Allah.  

U: Syukur kepada Allah. 
 
BERKAT 
PL: 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. 

U: (menyanyikan) NKB 225, “Haleluya, Amin!“ 
 

[IW.K] 
 

 

  




