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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). 

 Pernahkah saudara menghadapi situasi dimana saudara tidak dianggap 
karena punya pandangan yang berbeda? Rheinald Kasali, seorang Ilmuwan 

dan Dosen UI, pernah mengatakan: “Ada sebuah apel, 1 orang mengatakan 
buah itu apel, tetapi seribu orang mengatakan itu pisang.” Satu lawan seribu, 

yang mana yang menang? Yang 1000! Sehingga apel bisa berganti nama 

menjadi pisang. Biasanya yang mengatakan itu apelpun, berubah menjadi 
ragu-ragu, “Jangan-jangan itu memang pisang dan bukan apel”. Tetap kritis 

ketika kita berbeda. Walaupun benar dan sendiri, tidak mudah karena itu 
berarti melawan mayoritas. Mari kita lihat bagaimana Daniel melakukannya. 

 Tema ibadah sore hari ini adalah “Keteguhan Hati Dalam Tuhan”. 

Pelayan Firman dalam ibadah ini adalah Pdt. Meilany Peranginangin-
Rissamasu (Pdt. GPIB yang sedang studi lanjut di STFT Jakarta) 

Umat Tuhan mari memujikan Lagu Kesehatian  
berdiri 

NYANYIAN KESEHATIAN (1) “Tutur Kata” 
 Bagaikan air sirami tanah gersang, t'rasa sejuk menyegarkan 

Bagai cahaya mentari hangat memelukku damai di jiwaku. 

Lembut indah tutur kataMu t'rangi jalanku 
Menghibur hatiku, memb'ri pengharapan 

Refr:   Untuk selamanya sampai selamanya perkataanMu  
            bertumbuh di hatiku, Siang dan malam s'lalu kurenungkan 

           JanjiMu yang indah kuberjalan di dalamnya  
 

NYANYIAN KESEHATIAN (2) “Ku Nyanyi Haleluya” 

 Bapaku datang, menyembahmu disini Kupercaya Kau ada bagiku 
Bapaku datang, menyembahmu disini kupercaya Kau ada bagiku 

Tak usah ku takut, sbab Kau besertaku  
Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku 

Tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku 
Refr:  Kunyanyi haleluya kunyanyi haleluya 

Sungguh Kau hebat ajaib perkasa perbuatanmu dihidupku 
 

..…Jemaat bersaat teduh  (tetap berdiri)…. 
 

AJAKAN BERIBADAH  

P2 Umat Tuhan, mari menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah 
persekutuan kita 
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I. MENGHADAP TUHAN 
berdiri 

NY. UMAT GB 24 : 1 – 2 “Mari Menghadap Allah”               do = Bes 4/4 MM 100 

1. Kant  Mari menghadap Allah; U  pujilah Dia, Yesus, Tuhanmu.  

Kant  Bersama beribadah;       U  angkat suaramu, nyanyi gembira.  
       U      Kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya,  

         Tiada lagi perbedaan sebagai anak-anak-Nya.  

Kant  Mari berpadu suara   U  nyanyikan Haleluya! 
 

….. Prosesi Alkitab memasuki Ruang Ibadah …. 
 

2. Kant  Buang dendam di hati,  U  jangan kau bawa, jangan kau simpan. 

Kant  Ampunilah dahulu,   U  jika di hati ada amarah.  

U      Isi hatimu Tuhan tahu, janganlah kau sembunyikan,  
U      agar kau dapat beribadah,  tiada ganjalan apapun. 

Kant  Mari berpadu suara   U  nyanyikan Haleluya! 
 

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 Yesaya 12 : 2 
menyatakan: “Sungguh, Allah itu keselamatanku; aku percaya dengan tidak 
gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah 
menjadi keselamatanku.” 

 

NY. UMAT KJ 367 : 1,3 “PadaMu Tuhan dan Allahku”         do = C 3 ketuk 

Prmp PadaMu, Tuhan dan Allahku, kupersembahkan hidupku: 

        DariMu jiwa dan ragaku, hanya dalamMu 'ku teduh. 
        Hatiku yang Engkau pulihkan padaMu juga kuberikan.  
 

Lk2  Kumuliakan kuasa kasih, yang dalam Yesus terjelma; 

        'ku berserah sebulat hati di dalam arus rahmatNya. 
        Diriku tak kuingat lagi, lautan kasih kuselami 

duduk 
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DOA HARI INI 
P2  Umat Tuhan, mari kita berdoa:  

Ya Bapa di dalam kerajaan sorga. Saat ini kami datang ke hadiratMu yang 
kudus. Kami mengucap syukur atas berkat dan perlindunganMu sampai saat 

ini, kami merasa aman jika kami percaya denganMu ya Bapa. Saat ini, kami 
tersungkur mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Kami tidak 

menjaga tingkah laku kami, kami lebih sering menghakimi orang lain tanpa 

menilai diri sendiri terlebih dahulu. Terkadang, kami juga mengeluarkan 
kata-kata yang tak berkenan dari mulut kami. Kami mengagungkan masa 

muda kami, dan kadang melecehkan mereka yang tua. Kami tidak mau 
direndahkan karena kami muda, tetapi keteladanan hidup kami tidak 

menggambarkan anak-anak Tuhan. Ya Bapa, ampunilah kesalahan dan dosa 

kami. Baruilah kami ya Bapa, agar kami lebih siap untuk taat dan setia 
menjadi anakMu, dengarkanlah doa permohonan ampun kami secara pribadi 

ya Tuhan…. 
 

     -----(Instrument Refr.  “Bapa Yang Kekal”)---- 
 

 Ya Bapa, FirmanMu dalam Mazmur 86:11 “Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, 
ya TUHAN, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu; bulatkanlah hatiku 
untuk takut akan nama-Mu.” Tolong kami agar mampu melakukannya, dan 
menjadi teladan bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah 

berdoa. Amin 
 

NY. UMAT GB 50 : 1,2 “PERUBAHAN AJAIB”             do = G 4/4 MM 92 

Kantoria 

1. Perubahan ajaib terjadi padaku,  
ketika kasih Yesus masuk di hatiku. 

Api Roh-Nya yang Kudus murnikan jiwaku, 
hingga hidupku yang lama kini jadi baru. 

U Refr:    Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, 

tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. 
Aku ingin selalu tetap di jalan-Nya 

dan menjadi saksi Kristus kini dan s'lamanya. 
 

U 2. Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut 
setia, murah hati, bawa sukacita, 

rendah hati dan ramah terhadap orang lain 
itu sikap nyata dari perubahan ajaib . Refr:   ….... 

 

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 Daniel 1 : 1 – 17, 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   

“Keteguhan Hati Dalam Tuhan” 
 

-SAAT TEDUH- 
 

III. JAWABAN UMAT 
 

NY.  UMAT GB 121 “HAI, PERGI DAN WARTAKAN”    do = Bes 4/4 MM 96 

Kantoria 

1. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu. 
Baik di rumah, sekolah dan di kantor; juga disetiap waktu dan tempat. 

U Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. 

Itu sikap yang harus kau lakukan kar'na Kristus nyata dalam hidupmu. 
 

U 2. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatan-Mu. 

Juga dalam segala tindakanmu, jadikanlah Firman Tuhan pandumu. 
Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. 

Jangan bimbang dan jangan kau kuatir;  

Roh Kudus membimbing dan menolongmu. 
 

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 
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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 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 Mazmur 50 : 14 mengatakan: “Persembahkanlah syukur 
sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang 
Mahatinggi!.” Dengan mengingat firman Tuhan itu, Marilah kita 

mempersiapkan hati untuk memberi persembahan. Kita memuji Tuhan dari : 
 

NY. UMAT GB 283 : 1 – 3 “Kita Menaburkan Biji Kebenaran” do = C 4/4 MM 100  

Kantoria 

1. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang; 

kita menantikan waktu penuaian: pasti ada hasil, hati pun senang. 
U Refr:     Mari kumpulkan, mari kumpulkan,  

        pasti ada hasil, hati pun senang. 

        Mari kumpulkan, mari kumpulkan,  
        pasti ada hasil, hati pun senang. 

 

--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 Tanggap Bencana  (diiringi intrumentalia)— 
 

U 2. Taburkanlah dalam t'rang dan kegelapan,  
walaupun bertiup angin yang kencang;  

kerja dan usaha akan digenapkan:  
pasti ada hasil, hati pun senang. Refr…. 

 

--Menyanyikan Bait 3 setelah pundi diedarkan, Jemaat tetap Duduk – 
 

U 3. Dalam kesedihan kita menaburkan;  

walaupun sengsara, kita 'kan menang; 
saat tangis hilang, Tuhan menghiburkan: 

pasti ada hasil, hati pun senang. Refr…. 
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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 
 

PERKENALAN VIKARIS: 

Mardike Vischa Satianto dari GPIB Jemaat IMMANUEL Pekan Baru yang 
sedang mengikuti kegiatan Pelatihan Calon Pendeta/Vikaris GPIB tahun ke 2. 

 

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 teguh, tetap melakukan 
yang benar dan baik. Allah beserta. 

  
NY. UMAT KJ 446 : 1,3 “Setialah”     do = Bes 4 & 2 ketuk 

Kantoria 

1.  Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. 

       Setialah, sokonganNya tentu di jalan yang berat. 
       'Kan datang Raja yang berjaya menolong orang yang percaya.  

       Setialah! 
 

U 3. Setialah! Bertahanlah tetap sehingga kau menang. 
       Setialah! Selamatmu genap, sesudah berperang. 

       Meski bertambah marabaya, t'lah hampir habis susah payah.  
       Setialah! 
 

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”  
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