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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 terkasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan 

selamat datang dan selamat beribadah di Minggu XI sesudah Pentakosta, 
juga bagi Ibu/Bapak dan Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah 
di GPIB Jemaat Gibeon ini.  
Jika ibu/bapak membutuhkan informasi atau pelayanan lebih lanjut dapat 
menghubungi Presbiter bertugas pada hari ini atau menghubungi Kantor 
Majelis Jemaat pada setiap hari kerja (Selasa – Sabtu jam 08.00 – 17.00) 
Pemberita Firman pada ibadah saat ini adalah … 
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. 

 

UNGKAPAN SITUASI 
P2 Umat Tuhan, berada di tengah lingkungan yang berbeda dalam banyak hal 

dengan kita, seringkali menimbulkan rasa canggung. Ada orang yang 
kemudian berusaha menyesuaikan diri dengan mengadopsi total paham 
yang berbeda di sekitarnya, tetapi ada orang yang menjadi eksklusif dan 
menolak menerima perbedaan itu. Bagaimana dengan kita?  
Melalui kisah Daniel kita akan belajar bahwa berbeda adalah hal yang tak 
terhindarkan. Dimanapun kita berada, kita akan berjumpa dengan orang 
yang berbeda. Bukan hanya agama, tetapi juga budaya, pemikiran, 
pandangan hidup, hobby, karakter, dan lainnya. Jalan yang diambil Daniel 
adalah, tidak menghilangkan identitasnya, tetapi membangun relasi baik 
dengan sekitar.  
Mari kita ikuti ibadah pagi hari ini dan menyerap banyak hal yang baik dari 
pujian, doa dan Firman, sehingga memberkati hidup kita dalam minggu yang 
akan kita jalani ini. 

…… 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  PKJ 55 : 1-4 “HAI, PUJI NAMANYA”   
Kantoria                             do = D 4 ketuk    

1. Hai, puji namaNya, terang cahaya, dan puji namaNya, hai cakrawala. 
Hai, puji namaNya, semesta alam: mari semuanya menyembah Tuhan. 

U Refr:     Haleluya! Pujilah Tuhan tak henti, 
         Haleluya! Kar’na kasihNya tak terp’ri. 
         Haleluya! Pujilah Tuhan tak henti, 
         Haleluya! Kar’na kasihNya tak terp’ri. 

Prmp 
2.  Hai, puji namaNya, tumbuh-tumbuhan, dan puji namaNya, jenis bijian. 

Hai, puji namaNya, buah-buahan: mari semuanya menyembah Tuhan. 
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U Refr:     Haleluya! Pujilah Tuhan tak henti, 
         Haleluya! Kar’na kasihNya tak terp’ri. 
         Haleluya! Pujilah Tuhan tak henti, 

              Haleluya! Kar’na kasihNya tak terp’ri 
 

-------Prosesi Alkitab memasuki Ruang Ibadah------- 
 

U 3. Hai, puji namaNya, ikan di laut, dan puji namaNya, burung di langit. 
Hai, puji namaNya, hai hewan-hewan:  
mari semuanya menyembah Tuhan. Refr:   ..... 
 

Laki2 
   4. Hai, puji namaNya, Adam dan Hawa,  

menurut gambarNya kamu tercipta. 
 Hai, puji namaNya, segenap insan:  

mari semuanya menyembah Tuhan. 
U Refr:   ..... 
 

VOTUM 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit dan 

bumi. 
 

U “Amin”  KJ 476           do = F 
 

NAS PEMBIMBING  Markus 8 : 34 - 35 
PF “Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridNya dan berkata 

kepada mereka: Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal 
dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku. Karena siapa yang mau 
menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya; tetapi 
barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Injil, ia akan 
menyelamatkannya.”. 

 

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

Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. 
 

U dan menyertaimu juga. 
 

KIDUNG PUJIAN  KJ 391 : 1,2,6  “PUJI TUHAN, HALELUYA”  
Kantoria                                            do = Bes 4 ketuk 

Refr:    Puji Tuhan, haleluya! Puji Tuhan, haleluya, 
       Kini dan selamanya! Amin. 

1. Mengapa, orang Kristen, harapanmu lemah? 
Tuhanmu berkuasa di atas dunia!  

U Refr:    ....... 
 

U 2. Segala sesuatu ditanggung Tuhanmu. 
Mengapa lagi takut? Percayalah teguh! Refr:   ..... 

U 6. Kendati kuasa dunia selalu menentang, 
 Penindas akan jatuh- dan salib t’lah menang. 

Refr:    ....... 
. 
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duduk 
PENGAKUAN DOSA 
P2 Umat Tuhan, mari kita menghampiri Takhta Allah dan memohon 

ampunanNya : 
Tuhan, bagaimana kami dapat mengetahui dosa-dosa yang mengintai di 
dalam hati kami? Siapakah yang dapat memahami kesesatan? Ampunilah 
kami atas dosa-dosa, dan bebaskanlah kami dari apa yang tidak  kami 
sadari. Jauhkanlah kami dari dosa-dosa yang kami sadari, jangan ijinkan 
dosa-dosa ini mengontrol kami. Tolong bebaskan kami hal-hal yang 
mengikat kami.  

 

Kami telah berdosa dan hanya oleh karena Kasih Karunia-Mu semata 
kematian kekal yang seharusnya menjadi bagian kami, sudah digantikan 
dengan kehidupan kekal. Terima kasih Yesus Kristus karena Engkaulah 
Juru Selamat kami. Engkau datang ke dunia untuk menghapuskan segala 
dosa kami dengan darahMu  dan menyembuhkan segala borok dosa kami 
yang berbau busuk.  

 

Ya Tuhan, Engkau penuh Kuasa dan Kasih. Engkau menyelamatkan kota 
Niniwe dan seluruh penduduk nya saat mereka mengakui dosa-dosa 
mereka dan bertobat. Tuhan, Engkau Tuhan yang Maha Pemurah dan 
Pengasih, tidak mudah marah dan penuh Kasih dan Kebaikan. 

 

Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami bersyukur, 
berterima kasih dan memuji Kekudusan-Mu dan Kuasa-Mu. Ya Tuhan, 
Gunung Batu benteng perlindungan  dan Penebus kami, ampunilah dan 
berkatilah kami dengan Damai Sejahtera-Mu, Kasih-Mu dan Sukacita-Mu. 
Berkatilah juga seluruh keluarga kami. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan 
kami. Amin 

 

NYANYIAN UMAT KJ 28 : 1 - 3 “YA YESUS, TOLONGLAH”   
do = D 4 ketuk 

Prmp 1. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku 
         Dan dari nafsu dunia lepaskan hambaMu. 
 

Lk2    2. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, 
         Lengkapi aku yang lemah, sebagai laskarMu. 
 

U       3. Ya Yesus yang menang, sertai hambaMu; 
        B’ri di sengsara dan perang percaya yang teguh. 
 

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

berita anugerah pengampunan menurut Yesaya 12 : 1 - 3 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. 
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KIDUNG PUJIAN KJ 34 : 1,2 “DI SALIB YESUS DI KALVARI”     
do = G 4 ketuk 

U 1. Di salib Yesus di Kalvari kus’rahkan dosaku yang keji. 
Oleh darahNya aku bersih! Puji namaNya! 
Refr:    puji, puji namaNya! Puji, puji namaNya! 
        Oleh darahNya aku bersih! Puji namaNya! 
 

U 2. Kini bahagiaku penuh: Yesus berdiam di dalamku. 
 Sungguh ‘ku s’lamat, ‘ku ditebus! Puji namaNya! Refr:    ..... 
 

PERINTAH HIDUP BARU         berdiri 
PF Bagi kita yang telah menerima pengampunan dari Tuhan, mari mendengar 

perintah-Nya dalam Yohanes 16 : 33 yang menyatakan: “Semuanya itu 
Kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. 
Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku 
telah mengalahkan dunia.” Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan 
Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 

KIDUNG PUJIAN GB 20 : 1 “UMAT TUHAN, MARI DATANGLAH” 
            La = D 4/4 MM 92 

U 1. Umat Tuhan, mari datanglah persembahkan diri padaNya. 
 Mari nyanyi ucaplah syukur, puji Tuhan, Jurus’lamatmu. 
 Masuklah kepelataranNya, bernyanyi bergemar, bersukacitalah. 
 Refr:      Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala allah. 
           Hai umat nyanyi dan bersorak-sorak, 
           Muliakan Allah, Bapa Mahakasih. 
           Persembahkan dirimu kehadapanNya dengan tulus hatimu. 
           Hai umatNya mari persembahkan dirimu kehadapannya 
           Dengan tulus hatimu. 

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 XI sesudah Pentakosta ini, marilah kita 
membaca Alkitab dari Daniel 1 : 1 – 17  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 
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duduk 
 

KHOTBAH   “Meski Minoritas tetaplah Kritis dalam Tuhan”  
 

-saat teduh- 
 

III. JAWABAN UMAT 

 
KIDUNG PUJIAN GB 231 : 1,4 “DALAM HIDUP BERIMAN” 
Kantoria                                                     do = F 6/4 MM 92 

     
 

U 2. Cah’ya RohNya yang cerlang masuk hati yang gersang. 
tuntunanNya pun teguh; Yesuslah andalanku! 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: ”…..”.  
Marilah memberi dengan sukacita..   
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--Dipersilakan bagi warga jemaat membawa Persembahan Persepuluhan/ 
Syukur/Kotak Yayasan Diakonia ke depan di kotak yang telah tersedia. Setelah itu 
diedarkan Pundi Merah untuk Kas Jemaat, Pundi Hitam untuk Tanggap Bencana 

 (diiringi intrumentalia)— 

Mari kita menyanyi dari:  
 

KIDUNG PUJIAN GB 226 : 1-3 “HIDUP YANG JUJUR”         
Kantoria                  do = Es 4/4 MM 112 

U 1. Hidup yang jujur hendak kuserah pada Yesusku yang aku sembah. 
 Persekutuan, mesra dan kudus, ingin kuikat dengan Penebus. 
 Refr:       Ya Yesus, Kau korbankan darahMu bagiku; 
           Ku b’ri masa depanku dan hidup bagiMu. 
           Hatiku kuserahkan menjadi takhtaMu 
           Kuminta, kuasailah seluruh hidupku. 

 

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

 

Lk2  Bagiku Yesus memb’ri nyawaNya menanggung dosaku di Golgota 
 Terdorong kasih begitu mulia, seluruh hidup kub’ri padaNya 
U Refr:      ............. 
 

Prmp di mana-mana, setiap kerja ‘kan kulakukan demi namaNya. 
 Rela menanggung sengsara pedih, ‘ku ikut Yesus, kupikul salib. 
U Refr:      ............. 
 

 
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  Umat Tuhan, Pergilah, jalani hidupmu! William Jennings Bryan seorang 

politisi dan orator Amerika mengatakan,”Jangan pernah takut menjadi 
minoritas selama anda benar, karena kaum minoritas yang benar pada suatu 
saat akan menjadi mayoritas”. Tetap bersuara, tetap melakukan yang benar 
dan baik. Allah beserta. 
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KIDUNG PUJIAN  GB 215 : 1,2 “KUINGIN SELALU DEKAT PADAMU”  

Kantoria             do = Es 3/4 MM 92 
1. Kuingin selalu dekat padaMu, ikut ‘Kau Tuhan, tiada jemu; 

Bila Kaupimpin kehidupanku, tak’kan ‘ku ragu, tetap langkahku. 
Refr: Oh, Jurus;lamat, pegang tanganku,  

           bimbinganMu yang aku perlu 
      b’ri pertolongan dan kuasaMu;  
          oh, Tuhan Yesus, pegang tanganku. 
 

U 2. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. 
 Susah, kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga baka. 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” 

  

 

 

 

 

 

 


