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Persiapan 
 Doa para presbiter petugas di konsistori 
 Penjelasan Tata Ibadah dan latihan lagu-lagu 
 Doa Pribadi umat 
  
UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2  Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Presbiter yang bertugas 

mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Minggu XII 
sesudah Pentakosta, juga bagi ibu/bapak dan Saudara yang baru 
pertama kali hadir dalam ibadah di GPIB Jemaat Gibeon ini. (Mohon 
berdiri) 
Pemberita Firman pada ibadah saat ini adalah … 
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan 
Tuhan. 

 

UNGKAPAN SITUASI 
P2 Umat Tuhan, ada pepatah mengatakan ”orang besar tumbuh 

bersama keputusan-keputusan besar yang diambil. Bukan oleh 
kemudahan hidup yang didapatinya”. Mengambil keputusan besar 
dan penting dalam hidup sering diperhadapkan dengan resiko dan 
kesulitan. Keputusan yang diambil Nehemia untuk kepentingan umat  
bukanlah keputusan sederhana. Melepaskan pekerjaan dan 
penghasilannya, kembali ke tengah umat yang keras kepala, penuh 
keluhan dan malas, adalah keputusan besar dan penuh resiko. 
Nehemia mengajak umat untuk ”Bangkit dari keterpurukan dan 
berjuang untuk kepentingan bersama”. Mengapa Nehemia mau 
senekad itu? Umat Tuhan, mari kita ikuti ibadah pagi hari ini dan 
belajar bersama dari sebuah pribadi luar biasa bernama Nehemia. 

…… S a a t   t e d u h ….. 

AJAKAN BERIBADAH 
P2 Umat Tuhan tiba saatnya kita masuk dalam ibadah. Mari menyambut 

Firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. 
Berdiri 

I. MENGHADAP TUHAN 

 
KIDUNG PUJIAN  GB 22 “BESAR DAN AJAIB”              la = E 4/4 MM 84 
Kantoria 

Besar dan ajaib segala karyaMu, Allah yang Mahakuasa! 
 Adil dan benar segala jalanMu, Raja segala bangsa! 
 Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namaMu? 
 Sebab hanya Kau yang Kudus; semua bangsa akan datang 
 Dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah 
 Engkau, Tuhan; dan sujud menyembah, sujud menyembah 
 Sujud menyembah Engkau, Tuhan. 
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-------Prosesi Alkitab memasuki Ruang Ibadah------- 
 

U Besar dan ajaib segala karyaMu, Allah yang Mahakuasa! 
 Adil dan benar segala jalanMu, Raja segala bangsa! 
 Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namaMu? 
 Sebab hanya Kau yang Kudus; semua bangsa akan datang 
 Dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah 
 Engkau, Tuhan; dan sujud menyembah, sujud menyembah 
 Sujud menyembah Engkau, Tuhan. 
 

VOTUM 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit 

dan bumi. 
 

U “Amin”  KJ 476             do = F 
 

NAS PEMBIMBING  Mazmur 145 : 18 
PF “Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadaNya, pada 

setiap orang yang berseru kepadaNya dalam kesetiaan.” 
 

SALAM 
PF Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan 

Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. 
 

U dan menyertaimu juga. 
 

KIDUNG PUJIAN  GB 262 : 1,2  “BAGAI RUSA RINDUKAN AIR”  
Kantoria                           do = D 4/4 & 2/4 MM 76 

1. Bagai rusa rindukan air, jiwaku merindukanMu. 
Engkau, Tuhan, hasrat jiwaku, ‘kusembah selamanya. 

U Refr:    Hanya ‘Kau kekuatanku, perisai dan kes’lamatanku. 
         Engkau, Tuhan, hasrat jiwaku ‘kusembah selamanya. 
 

U 2. ‘Kau sahabat dan ‘Kau saudara, bahkan ‘Kau, Raja bagiku, 
 ‘ku kasihi Engkau, Tuhanku, lebih dari siapapun. Refr:   ......... 

duduk 
PENGAKUAN DOSA 
P2 Umat Tuhan, siapa kita yang mampu mengatakan bahwa dalam satu 

minggu yang kita lewati ini, semuanya mulus dan kita tidak 
melakukan kesalahan apapun? Selama hidup ini berputar, resiko 
melakukan kesalahan dan dosa selalu ada. Karena itu marilah kita 
tunduk di hadapan Allah yang Maha Kasih, membawa seluruh 
keberadaan kita, dalam doa permohonan ampun: 
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P2 Ya Tuhan, seringkali tutur kata kami kepada sesama tidak mengukur 
hati orang. Kami berkata kasar dan tajam yang menyakiti, 
menimbulkan kemarahan dan membuat sedih. Lebih ironis lagi, kami 
melakukannya dengan sengaja demi memuaskan ego kami. 

 

U    KJ 467 : 1 “Tuhanku Bila Hati Kawanku”                      do = As 4 ketuk 

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

P2 Ya Tuhan, hidup memang semakin sulit, dan manusia cenderung 
egois, demi mempertahankan hidupnya. Tetapi kami yang mengenal 
Kristus sebagai Allah yang tidak egois yang mengorbankan diriNya 
bagi Keselamatan kita, justru menjadi pelaku-pelaku egois yang tidak 
peduli pada kesusahan sesama 

 

U KJ 467 : 2 “Tuhanku Bila Hati Kawanku”                      do = As 4 ketuk  
Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, 

       Pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. 
 

P2 Ya Tuhan, dalam keterpurukan, kami menghampiri-Mu. Menyadari 
keterbatasan kami. Siapakah kami jika dibandingkan dengan 
keperkasaanMu? Ampuni dan layakkan kami di hadapanMu ya 
Tuhan, agar tak putus disebut anak dan kami terus dilayakkan 
menyapaMu Bapa. Sertailah kami agar kami cukup rendah hati untuk 
mengoreksi diri dan berupaya hidup semakin baik dan benar di 
hadapan-Mu. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. 

 

U KJ 467 : 2 “Tuhanku Bila Hati Kawanku”                       do = As 4 ketuk 
Dan hari ini aku bersembah serta padaMu, Bapa, berserah, 

 Berikan daku kasihMu mesra. Amin, amin. 
 

BERITA ANUGERAH 
PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 

disampaikan berita anugerah pengampunan menurut Roma 5 : 1 - 2 
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. 

 

KIDUNG PUJIAN KJ 40 : 1,2 “AJAIB BENAR ANUGERAH”        do = G 3 ketuk 
U 1. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku! 

‘Ku hilang, buta, bercela; olehnya ‘ku sembuh. 
 

U 2. Ketika insaf, ‘ku cemas, sekarang ‘ku lega! 
 Syukur, bebanku t’lah lepas berkat anugerah! 
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PERINTAH HIDUP BARU         berdiri 
PF Bagi kita yang telah menerima pengampunan dari Tuhan, mari 

mendengar perintah-Nya dalam Ulangan 31 : 8 yang menyatakan: 
“Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan 
menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan 
meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah patah hati.”  
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 
 

KIDUNG PUJIAN GB 382 “GLORIA, GLORIA”     la = G 4/4 MM 90 

     
duduk  

 Kesaksian Paduan Suara 
 

II. PEMBERITAAN FIRMAN 

 
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF .......................................................... 
 

PEMBACAAN ALKITAB                                                    berdiri 
PF Marilah kita mendengar Firman Tuhan Haleluya! 
 

U GB 393 “HALELUYA”              do = D 4/4 MM 112 
 

P3 Umat Tuhan, di hari Minggu XII sesudah Pentakosta ini, marilah kita 
membaca Alkitab dari Nehemia 1 : 1 - 7  yang menyatakan: ........... 
Demikian pembacaan Alkitab. 
 

PF Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaan-Nya di 
antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 

U KJ 474 “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”                     do = G 1 ketuk 

duduk 

KHOTBAH   “Bangkit & Bertindak Untuk Kesejahteraan Bersama”  
 

-saat teduh- 
 
 



 - 6 - 

III. JAWABAN UMAT 

 
KIDUNG PUJIAN GB 230 : 1,2 “DALAM BIMBANG DAN RESAH” 
Kantoria                                                              do = G 3/4 MM 88 

     
 

U 2. Dalam dunia yang kelam kuasa dosa membayangi,  
Aku ingin Kau tetap sertaku. Datanglah, ya Tuhanku, 
Singkirkanlah kabut dosa dan terangi jalan hidupku. Refr:    ...... 
 

PENGAKUAN IMAN RASULI                                        berdiri 
PF Bersama semua orang percaya disegala waktu dan tempat, mari 

mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati dan 
mulut masing-masing berkata:  ”Aku percaya….” 

duduk 

DOA SYAFAAT (Diakhiri Doa Bapa Kami dan doksologi GB 389b) 
 

 Kesaksian Paduan Suara/Vocal Group 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 
P4 Umat yang diberkati Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur hati 

kita, melalui pemberian Persembahan yang akan dimanfaatkan untuk 
pengembangan pelayanan gereja kita. Renungkanlah Firman Tuhan 
dari 2 Korintus 9 : 6 - 7 yang mengatakan: ”…..”.  
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Marilah memberi dengan sukacita. 
 

--Dipersilakan bagi warga jemaat membawa Persembahan Persepuluhan/ Syukur 
/Dana PEG ke depan di kotak yang telah tersedia. Setelah itu diedarkan Pundi Merah 

untuk Kas Jemaat, Pundi Hitam untuk  Renovasi Atap Gereja & Pastori I / Khusus 
Bajem 09.00 untuk Pendewasaan dan Pelembagaan Bajem Jurang Mangu 

 (diiringi intrumentalia)— 
 

Mari kita menyanyi dari:  
 

KIDUNG PUJIAN KJ 433 : 1-3 “AKU SUKA MEMBAGI”         
Kantoria                           do = D 2 ketuk 
1. Aku suka membagi pada orang tak punya, 

Agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. 
 

--Menyanyikan Bait  2 & 3 setelah pundi diedarkan,  
Umat tetap duduk-- 

 

U 2. Pun kepada Tuhanku kuberi persembahan; 
 Tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. 
 

U 3. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, 
 Memberi lebih banyak daripada yang kaya. 
 

DOA PERSEMBAHAN                                        berdiri 
P4 Mari menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa kepada Allah: 

Ya Bapa Mahakasih, karena kasihMu kami hidup dan berkarya. Dari 
tanganMu, kami dikenyangkan dan diperkaya dengan berbagai 
kebaikan. KepadaMu juga kami mempersembahkan pemberian ini, 
sudilah Engkau memberkatinya ya Tuhan sehingga berguna bagi 
pelayanan gerejaMu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. 
Amin.  

duduk 
 Kesaksian Paduan Suara/Vocal Group 
 

IV. PENGUTUSAN 

 
WARTA UMAT   
 

AMANAT PENGUTUSAN                             berdiri 
PF  William James yang dikenal sebagai “Father of American Psychology” 

mengatakan: “Action may not bring happiness. But there is no 
happiness without Action” – Tindakan seseorang mungkin saja tidak 
membawa kebahagiaan. Tetapi tidak ada kebahagiaan  kalau tidak 
mulai bertindak. Belajar dari Nehemia, mari jangan diam ketika 
melihat ada kepentingan bersama yang harus diperjuangkan.  
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KIDUNG PUJIAN  GB 214 : 1,2 “TIAP LANGKAHKU” do = Es 4/4 MM 
Kantoria 

1. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasihNya memimpinku. 
Ditengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. 
Refr:   Tiap langkahku ‘ku tahu Tuhan yang pimpin  

ke tempat tinggi ‘ku dihantarNya 
hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang baka. 
 

U 2. Di waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, 
Kupandang Tuhanku, Penebus dosa, ‘ku teguh sebab Dia dekat. 
Refr:    ..... 
 

BERKAT 
PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-

Nya: 
TUHAN  memberkati engkau dan melindungi engkau; 
TUHAN  menyinari engkau dengan wajahNya  
dan memberi engkau kasih  karunia; 
TUHAN  menghadapkan wajahNya kepadamu  
dan memberi engkau damai sejahtera. 

 
U     GB 401 “AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA” 

  
 
 

 


