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PERSIAPAN 
 Doa para presbiter petugas di konsistori 

 Penjelasan Tata Ibadah dan latihan lagu-lagu 

 
UCAPAN SELAMAT DATANG 

GP Shalom! Selamat datang dan selamat beribadah dalam Ibadah Nuansa Muda 
sore hari ini. Bagi ibu/bapak dan saudara yang baru pertama kali hadir dalam 

ibadah sore hari ini, dipersilahkan berdiri… (selamat datang dan selamat 

beribadah, Tuhan Yesus memberkati). 
 Ada sebuah kalimat yang mengatakan,”Ketika engkau berdoa bagi orang 

lain, Tuhan mendengar dan memberkati mereka. Karena itu ingatlah, ketika 
engkau berada dalam keadaan aman dan bahagia, ada seseorang yang telah 
mendoakanmu” Kalimat ini sejuk sekali buat kita semua. Untuk mendoakan 

orang lain, kita harus punya hati yang peduli, hati yang mengasihi dan tidak 
egois. Hari ini kita belajar dari Nehemia yang peduli pada umat Israel yang 

sudah kembali dari pembuangan. Ikut berempati dengan kesulitan mereka di 
Yerusalem bahkan bersedih untuk mereka. Langkah pertama Nehemia 

adalah berdoa bagi mereka. Mari kita masuk dalam ibadah sore hari ini 
dengan tema “Sudahkah Berdoa Untuk Sesama?” 

Pelayan Firman dalam ibadah ini adalah Pdt. Melkianus Nguru 

Umat Tuhan mari memujikan Lagu Kesehatian  
berdiri 

NYANYIAN KESEHATIAN (1) “Bersama Yesus” 
Bersama Yesus lakukan perkara besar 

Bersama Yesus tidak ada yang sukar 

Bersama Yesus ada jalan keluar 
Untuk masalahku, untuk masalahmu 

Untuk masalah kita semua 
Refr:    Yesus, Anak Domba Allah, Juruselamat umat manusia 

       Yesus, Tabib Yang Ajaib, 
       Dia menyembuhkan, Dia menguduskan 

       Dia membenarkan, Dia Raja s’gala raja. 
 

NYANYIAN KESEHATIAN (2) “Lebih Dari Kata” 

 Sungguh Engkau tau, Tak ada yang tersembunyi  
Lebih dari kata Kau tampung air mataku,  

Hanya padaMu kuberserah. 
Refr:    Kau Tuhan penolong dihidupku 

       Kekuatanku hanyalah didalamMu 

       Kau setia memulihkanku 
 

..…Jemaat tetap berdiri bersaat teduh kira-kira 1 menit…. 
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AJAKAN BERIBADAH  
P2 Umat Tuhan, mari menyambut Firman Tuhan hadir di tengah - tengah 

persekutuan kita 
berdiri 

 

I. MENGHADAP TUHAN 
 

NY. UMAT GB 164 : 1,2 “Terpujilah Allah, HikmatNya Besar”  
do = F ¾ MM 100 

U 1. Terpujilah Allah, hikmatNya besar, begitu kasihNya ‘tuk dunia cemar, 

sehingga dib’rilah PutraNya Kudus, mengangkat manusia serta menebus. 
Refr Pujilah, pujilah! Buatlah dunia  

bergemar, bergemar mendengar suaraNya.  

Dapatkanlah Allah demi PutraNya,  
b’ri puji padaNya sebab hikmatNya.  

 

….. Prosesi Alkitab memasuki Ruang Ibadah …. 
 

Prmp  Dan darah AnakNyalah yang menebus  
mereka yang yakin ‘kan janji kudus; 

Laki2 dosanya, betapapun juga keji,  

dihapus olehNya, dibasuh bersih. 
U Refr:   ..... 
 

VOTUM DAN SALAM 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan 
bumi. yang memelihara kesetiaan-Nya sampai selama-lamanya. dan tidak 

pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. 
 

U 1 . 1. 
       A  min 
 

PF Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus 

dalam persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai saudara sekalian. 
 

U Dan menyertaimu juga 
 

NATS PEMBIMBING  

PF Nats Pembimbing kita hari ini sebagaimana tertulis dalam Matius 7 : 7, 

“Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan 
mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu”. 

 

NY. UMAT KJ 460 : 1,2 “Jika Jiwaku Berdoa”           do = F 4 ketuk 

Kantoria 

1. Jika jiwaku berdoa kepadaMu, Tuhanku, 

ajar aku t'rima saja pemberian tanganMu dan mengaku, 
 s'perti Yesus di depan sengsaraNya: 

Jangan kehendakku, Bapa, kehendakMu jadilah. 
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U 2. Apa juga yang Kau timbang baik untuk hidupku, 
 biar aku pun setuju dengan maksud hikmatMu, 

 menghayati dan percaya, walau hatiku lemah: 
 Jangan kehendakku, Bapa, kehendakMu jadilah. 

duduk 
DOA HARI INI 

P2  Umat Tuhan, mari kita berdoa:  

 Ya Tuhan, bila saat ini kita dapat memasuki hari yang baru, ini semua karena 
anugerah-Mu semata. Sering kali kami tidak hormat atau merasa sombong 

terhadap sesama kami. Terkadang kami juga mnegeluarkan kata-kata yang 
kurang berkenan untuk sesama kami. Ampunilah kami ya Bapa, tolong kami 

agar mampu menjauhkan diri dari hal-hal yang menyulitkan  sesama kami. 

Terima kasih juga atas penyertaan-Mu dalam hidup kami.  
Bapa, berikanlah kepada kami hati yang rendah hati mengasihi-Mu dan 

mengasihi sesama kami. Karuniakanlah hikmat-Mu kepada kami dan 
bimbinglah kami agar dapat bertumbuh dalam ajaranMu dan setia untuk 

menyebarkanNya. Pakai dan jadikanlah kami alat bagi kemuliaan-Mu, 
sehingga nama-Mu semakin dimuliakan melalui kehidupan dan pekerjaan 

pelayanan kami. Dengarkanlah Doa kami…..  
 

     -----“ Doa Mengubah Segala Sesuatu” (Instrument) ---- 
 

 Ya Tuhan, FirmanMu dalam 2 Tawarikh 7 : 14 menyatakan, “Dan umat-Ku, 
yang atasnya nama-Ku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari 
wajah-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan 
mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan 
negeri mereka”. Baharuilah roh dan pikiran kami, agar mampu menjadi 

utusan yang membawa kabar sukacita dalam pelayanan kasih kepada semua 
orang yang jauh dan dekat. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan 

Juruselamat, kami memohon. Amin 
 

NY. UMAT GB 300 : 1,2 “KEPADA-MU KUBERDOA”                 do = D 9/8 MM 76 

Laki2 Kepada-Mu ku berdoa dan 'ku pinta: 

"Ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku." 

Kar'na 'ku tahu 'Kau selalu di sisiku. 
Oh, Tuhanku dengarkanlah doaku kepada-Mu. 

Reff (Umat) Kar'na 'ku tahu, 'ku tahu pasti, 
oh, Tuhan, apapun juga di dunia ini. 

Tanpa Kau, Tuhan, semuanya tak 'kan berarti. 
Oh, Tuhanku dengarkanlah doaku kepadamu. 

 

Prmpn Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu. 

Tabahkanlah dan kuatkanlah imanku. 

Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu 
agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu 

 

PUJI-PUJIAN  
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II. PEMBERITAAN FIRMAN 
 

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

PEMBACAAN ALKITAB                  berdiri 
PF Mari menyambut Firman Tuhan! Haleluya 
 

U KJ 472 “HALELUYA, HALELUYA”          do = G 4 ketuk 
 

GP Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Nehemia 1 : 1 – 7  yang menyatakan: 

.............  Demikian pembacaan Alkitab  
 

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

 

U GB 392a “KEPADAMU PUJI- PUJIAN”                              do = D 4/4 MM 112 
 

duduk 
KHOTBAH  “Sudahkah Berdoa Untuk Sesama?” 
 

-SAAT TEDUH- 

 

III. JAWABAN UMAT 
 

NY.  UMAT GB 227 : 1,2 “TUHAN TUNTUN LANGKAHKU”       do = C 4/4 MM 84 

Kantoria 

 
 

U 2. Bila nanti diriku dalam dosa terjebak, 

aku mohon tangan-Mu melepaskan diriku. Refr:   ....... 
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PENGAKUAN IMAN RASULI                      berdiri 
PF Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku 

iman menurut Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut masing-
masing berkata : 

 

U AKU PERCAYA…...... 
duduk 

DOA SYAFAAT (diakhiri Doa Bapa Kami GB.389b) 

Pokok Doa 
GP Negara dan bangsa serta para pemimpin ; Keamanan kehidupan berbangsa, 

PGI, Majelis Sinode GPIB dan Mupel Jaksel ; Korban bencana alam ; 

Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran 2019 - 2020 GPIB Jemaat Gibeon ; 
Rencana Pendewasaan dan Pelembagaan Bajem Jurang Mangu, Renovasi 

gedung gereja dan Pastori 1 ; Program kerja GP 
 

PF Jemaat yang berduka, sakit, pemulihan ; Para janda duda, lansia, Yatim 
Piatu, saudara-saudara di LP ; Anak-2 yang studi ; warga jemaat bekerja, 

yang mencari Pekerjaan ; Jemaat yang berulang tahun ; keluarga-keluarga 
dalam Warta Jemaat. 

 

PUJI-PUJIAN 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 

GP Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas 

kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus demi keselamatan kita. Firman 
Tuhan dalam Imamat 19 : 5 mengatakan: “Apabila kamu mempersembahkan 
korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya 
sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu.”  
Dengan mengingat firman Tuhan itu, Marilah kita mempersiapkan hati untuk 
memberi persembahan. Kita memuji Tuhan dari : 

 

NY. PERSEMBAHAN KJ 314 : 1 – 3 “Pujilah Sumber Hidupmu”   
do = F 2 & 3 ketuk 

U 1. Pujilah Sumber hidupmu; puji Dia di dalam sorga sampai kekal 

Abadi. Pujilah Sumber hidupmu! Bunyikan bersama suling dan rebana 

Sambil melagukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu! 
 

--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 gedung gereja  (diiringi intrumentalia)— 
 

U 2. Sion, elukan Rajamu; sungguh, dikaulah yang dicari sampai 

DidapatiNya. Sion, elukan Rajamu! Songsonglah Yang datang 

Dalam nama Tuhan dan terima Dia, jadilah milikNya! 
Pujilah Sumber hidupmu! 

 

--Menyanyikan Bait 3 setelah pundi diedarkan, Jemaat tetap Duduk – 
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U 3. Sion, Pengantinmu dekat; Ia membawa perhiasan mahal, tebusan 
Kasih. Sion, Pengantinmu dekat! Bangun bergembira dan menyambut Dia, 

Yang hendak menjadi milikmu abadi. Pujilah Sumber hidupmu! 
 

DOA SYUKUR                                  berdiri 
GP Umat, mari kita menyerahkan Persembahan ini kepada Tuhan dalam doa 

syukur, mari kita berdoa: 

Allah Bapa yang ada di Sorga saat ini kami datang untuk mengucap syukur 
atas rahmat dan berkatMu di sepanjang hidup kami. Berkatilah persembahan 

kami ini ya Tuhan agar berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat untuk 
pelayanan gerejaMu. Amin. 

                        duduk 
IV. PENGUTUSAN 

 

WARTA UMAT DAN WARTA GERAKAN PEMUDA 
 

AMANAT PENGUTUSAN                                          berdiri 
PF  Berdoa untuk kepentingan yang lebih besar sebagai bentuk kepedulian 

terhadap pergumulan yang ada, adalah bagian dari iman. Jangan focus pada 
diri sendiri, belajarlah melihat pada sesama. Pergumulan jemaat terkait 

Renovasi atap gereja dan Pelembagaan Bajem Jurang Mangu, adalah 

pergumulan kita bersama. Mari berdoa, mari berbuat, mari memberi dengan 
kasih, sukacita dan hati yang peduli. Tuhan menolong kita. 

  
NY. UMAT PKJ 177 : 1 - 2 “Aku Tuhan Semesta”                        do = G 4 ketuk  
Kantoria  
1. Aku Tuhan semesta, jeritanmu Kudengar. 

       Kau di dunia yang gelap ‘Ku s’lamatkan. 
     Akulah Pencipta t’rang; malam jadi benderang. 

     Siapakah utusanKu membawa t’rang? 

U Refr:     Ini aku, utus aku! Kudengar Engkau memanggilku. 
        Utus aku; tuntun aku; ‘Ku prihatin akan umatMu. 

 

Lk2  Aku Tuhan semesta. ‘Ku menanggung sakitmu 

        dan menangis kar’na kau tak mau dengar. 
Prmp    ‘Kan Kurobah hatimu yang keras jadi lembut. 

        Siapa bawa firmanKu? UtusanKu?  
U Refr:   ...... 
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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 402c “Amin”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  


