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TATA IBADAH 
Persiapan 
 Doa para presbiter petugas di konsistori 
 Penjelasan Tata Ibadah dan latihan lagu-lagu 
 Doa Pribadi umat 
 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2 Presbiter GPIB Jemaat Gibeon mengucapkan selamat datang dalam 

Ibadah Penyegaran Iman sore hari ini dan selamat beribadah kepada 
seluruh jemaat. Kiranya ibadah kita sore hari ini memuliakan nama 
Tuhan, menyegarkan iman, menguatkan iman, menyuka-citakan hati 
jemaat dan memberkati kita semua. Mari kita memberi salam kiri dan 
kanan kita sambil mengatakan, ”Hai apa kabar, Tuhan mengasihimu”. 
Pemberita Firman pada sore hari ini adalah Pdt. Nancy Nisahpih-
Rehatta 

 

UNGKAPAN SITUASI 
GP1 Umat yang dikasihi Tuhan,  
 Kita ada sampai saat ini sebagaimana kita ada, karena kasih karunia 

Tuhan. Kita berkumpul dalam Ibadah Penyegaran Iman dengan 
tujuan menyamakan persepsi, membangun spirit yang sama dan 
bersukacita bersama sebagai keluarga besar GPIB Jemaat Gibeon, 
dalam rangka mempersiapkan Renovasi gedung gereja dan 
kemandirian Bajem Jurang Mangu. Kita menyadari bersama bahwa 
Tuhan itu baik.  

 Mari kita bersama-sama kita pujikan lagu: 
berdiri 

NY. UMAT “Tuhan Yesus Baik” 
Tiada berkesudahan kasih setiaMu Tuhan 
S’lalu baru RahmatMu bagiku 
Hari berganti hari, tetap ku lihat kasihMu                     2x 
Tak pernah berakhir di hidupku 
Refr:     Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik 

                    Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik 
  

GP2 Siapa yang merasa Tuhan itu baik, mari tepuk dada masing-masing 
dan katakan,”Tuhan baik buatku”. Tepuk lengan yang di sebelah dan 
katakan,”Tuhan pasti baik bagimu”. 
Ibrani 10:25 mengatakan, “Janganlah kita menjauhkan diri dari 
pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa 
orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat 
melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.”  
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Ibadah adalah kesempatan berjumpa dengan Tuhan tetapi juga 
membangun relasi yang intens satu dan lainnya. Ibadah bukan hanya 
antara kita dan Tuhan, tetapi juga relasi kasih antar umat. Mari kita 
kembali memuji Tuhan dengan pujian:  
 

NY. UMAT “Satukanlah Hati Kami” 
Satukanlah hati kami, ‘ntuk memuji dan menyembah 
O Yesus Tuhan dan Rajaku. 
Eratkanlah tali kasih, di antara kami semua 
O Yesus Tuhan dan Rajaku 
Refr:    Bergandengan tangan dalam satu kasih 
            Bergandengan tangan dalam satu iman 

       Saling mengasihi diantara kami, Keluarga Kerajaan Allah. 
 

duduk 
GP1 Umat Tuhan, Siapakah kita ini yang layak menghampiri Allah yang 

Mahakuasa dan menyapaNya,”Bapa”? kita dilayakkan, bukan karena 
siapa kita, tetapi karena Allah yang mengasihi tanpa batas. Marilah 
kita merendahkan diri di hadapanNYA dan bersama menyanyikan: 

 

NY. UMAT “Kasih Yang Terindah” 
Kasih yang terindah, Hati yang mulia 
Hanya ku temukan, di dalamMu Yesusku 
Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku 
Tiada pernah berubah kasihMu 
Refr:     Karya terbesar, dalam hidupku 

        PengorbananMu, yang s'lamatkanku 
        Engkaulah harta yang tak ternilai 
        Yang ku miliki dan ku hargai, Yesus... Engkau ku kagumi 

 
----- S a a t  t e d u h------ 

 

 
 
AJAKAN BERIBADAH       berdiri 
P2 Umat Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji namaNya 

karena kasih setiaNya besar atas kita 
 
 
 
 
 



 - 4 - 

I. MENGHADAP TUHAN 
 
NY. UMAT GB 246 “AKU MAU BERSYUKUR”             do = Bes 4/4 MM 88 

Kantoria  
Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa, 
aku mau bermazmur bagi-Mu, ya Tuhan. 

Prmpn Kar'na kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi; 
Lk2 kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. 
U Refr: Ditinggikan dirimu di atas langit. 

Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. 
Ditinggikan diri-Mu diatas langit. 
Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. 

 

----- Proses Alkitab memasuki ruang Ibadah -------- 
 

U I will give thanks to Thee, O Lord, among the people.  
I will sing praises to Thee among the nations. 
For Thy steadfast love is great, is great to the heavens;  
And Thy faithfulness, Thy faithfulness to the clouds. 

  Be exalted, O God, above the heavens;  
  Let Thy glory be over all the earth.  

Be exalted, O God, above the heavens;  
  Let Thy glory be over all the earth. 
 

VOTUM   
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 
 

SALAM 
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 Mazmur 59 : 17 
PF “Aku mau menyanyikan kekuatan-Mu, pada waktu pagi aku mau 

bersorak-sorai karena kasih setia-Mu; sebab Engkau telah menjadi 
kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku”. 
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NY. UMAT PKJ 14 “Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan”        do = C 4 ketuk 

Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya.  
Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan s’lamanya. 
Refr:     Kututurkan tak jemu kasih setiaMu,Tuhan                     2x 

 Kututurkan tak jemu kasih setiaMu turun temurun. 
Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya,selamanya. 
Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan s’lamanya. 

 

 I will sing of the Mercies of the Lord forever, I will sing, I will sing 
I will sing of the Mercies of the Lord forever  
I will sing of the Mercies of the Lord 
Chorus:    With my mouth will i make known,  

            Thy faithfulness, thy faithfulness 
            With my mouth will i make known,  

Thy faithfulness to all generation 
I will sing of the Mercies of the Lord forever 
I will sing of the Mercies of the Lord forever 

duduk 
 

PERSEMBAHAN KOLINTANG MATTEA GPIB Jemaat PAULUS 
 

DOA HARI INI 
P2 Puji-pujian kepada Allah adalah sebuah kesempatan menyatakan 

siapa Allah bagi dunia dan sesama. Puji-pujian kepada Allah adalah 
pengakuan bahwa ada yang lebih besar dari umat manusia. Dalam 
kesadaran itulah mari kita berdoa: 
Ya Allah yang Mahakasih, kami bersyukur karena Engkau sangat baik 
bagi kami. Kami bersyukur karena Engkau setia pada janjiMu 
sekalipun kami tidak setia. Engkau tetap mengasihi kami sekalipun 
kami tak layak dikasihi, karena Engkau Allah.  
Hari ini kami melaksanakan Ibadah Penyegaran Iman dalam rangka 
Renovasi gedung gereja dan Pastori 1, serta mempersiapkan 
Pelembagaan Bajem Jurang Mangu. Kami sadar ini adalah pekerjaan 
besar yang membutuhkan konsentrasi besar, kesungguhan kerja dan 
dana yang besar. Ya Tuhan, berikanlah kami kesatuan kasih dan 
keseiringan langkah. Berikan kami sukacita untuk menopang program-
program ini dengan doa dan kerja cerdas serta kerja keras kami. 
Tetapi pertama-tama, ampunilah kesalahan kami. Ada banyak hal 
yang kami lakukan telah mengabaikan integritas kami sebagai anak-
anakMu, bahkan merusak diri kami serta hubungan kami dengan 
Tuhan. Kami pandai berjanji, tetapi tidak melakukan sebagaimana 
yang kami janjikan.  
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Kami mudah terseret tindakan-tindakan memalukan tetapi tidak 
merasa malu. Kami berpikir kamilah yang paling benar dan baik 
kemudian mengabaikan orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan. Tolong 
kami agar menjadi orang yang berani membuka diri di hadapan 
Tuhan untuk terus diubahkan menjadi sebagaimana yang Tuhan 
inginkan.  
Dalam pelaksanaan Program-program besar di tengah jemaat kami, 
Tuhan berfirman melalui 1 Petrus 2:5, “Biarlah kamu dipergunakan 
sebagai batu hidup untuk pembangunan   suatu rumah rohani, bagi 
suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani 
yang karena Yesus Kristus  berkenan kepada Allah”. Tolong kami agar 
perkataan Petrus ini menjadi komitmen kami semua untuk siap 
‘menjadi batu hidup’ untuk pembangunan rumah Allah. Bukan hanya 
bangunannya yang megah tetapi hidup kamipun menjadi anak-anak 
Tuhan yang lebih baik. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan 
memohon. Amin. 

 

NY UMAT “Lain Dulu Lain Sekarang” 
U Dulu aku jauh jauh dari jalan Tuhan 

Orang yang terhilang serta penuh dengan dosa 
Tiba tiba ku dengar, suara Tuhan memanggilku 
Aku melangkah, menuju rumah Bapaku 
Refr:    Lain dulu lain sekarang, kini ku hidup 

       Di dalam TUhan, yang penuh damai 
       Dan penuh sentosa, ku merasakan 
       lain dulu lain sekarang, kini ku hidup di dalam Tuhan 
       Berkat yang melimpah diberikanNya, terima kasih Tuhan 

 

Lk2 Bercak noda telah hilang dari diriku,   
Belenggu dosa, kini telah ku tinggalkan 

Prmpn Yang terkasih, di dalam diriku hilang sudah, 
            kini ku datang, menghadap hadiratMu Tuhan 
U Refr:    Lain dulu lain sekarang, kini ku hidup 

            Di dalam TUhan, yang penuh damai 
            Dan penuh sentosa, ku merasakan 
            lain dulu lain sekarang, kini ku hidup di dalam Tuhan 
            Berkat yang melimpah diberikanNya, terima kasih Tuhan 
 

PUJI-PUJIAN PS GPIB JEMAAT SUMBER KASIH “SetiaMu Tuhanku” 
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II. PEMBERITAAN FIRMAN 
 
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF ............................................................. 
 

PEMBACAAN ALKITAB                   berdiri 
PF Mari menyambut Firman Tuhan! Haleluya 
 

U KMM 41 “Halelu, Halelu“             do = G 4 ketuk 
 

GP Pembacaan Alkitab hari ini sebagaimana tertulis dalam Bilangan 
13:25 - Bilangan 14:10, 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 
KOTBAH “GEREJA YANG MELANGKAH DENGAN IMAN” 
 

III. JAWABAN UMAT 
 
NY. UMAT GB 273 : 1,3 “Gereja Bagai Bahtera”            la = C 4/4 MM 100 

Prmp Gereja bagai bahtera di laut yang seram, 
mengarahkan haluannya ke pantai seberang. 
Mengamuklah samudera dan badai menderu; 
gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. 
Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih: 
"Betapa jauh, di manakah labuhan abadi?" 

U Refr: Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah! 
Tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan, tolonglah! 

 

Lk2 Gereja bagai bahtera diatur awaknya. 
setiap orang bekerja menurut tugasnya. 
Semua satu padulah, setia bertekun 
demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. 
Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk 
di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. 

berdiri 
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PENGAKUAN IMAN RASULI KJ 280 : 1-3 “Aku Percaya”               
do = G 2 ketuk 

1. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh Sabda kita kenal: 
Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. 

 

2. Aku percaya Put'ra TunggalNya yang disalibkan di Golgota, 
yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. 

 

3. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. 
Aku percaya G'reja yang esa; ‘ku jadi suci di dalamnya. 

duduk 
PUJI-PUJIAN PS GPIB Jemaat SUMBER KASIH  
                      “Terpujilah Tuhan Raja Semesta Alam” 
 

DOA SYAFAAT 
 

PUJI-PUJIAN Kolintang MATTEA GPIB Jemaat PAULUS 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 
P4 Umat Tuhan, Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai 

tanda syukur atas kasih dan pengorbanan-Nya demi keselamatan 
kita. Marilah memberi Persembahan Syukur bagi pekerjaan 
pelayanan Tuhan. Pertama-tama Umat dipersilahkan memberikan 
Persembahan Syukur untuk Renovasi gedung gereja, Pastori 1 dan 
Pelembagaan Bajem Jurang Mangu melalui persembahan yang 
dimasukkan ke dalam amplop dan membawanya ke depan (akan 
dituntun oleh Presbiter). Setelah itu baru kita akan memberikan 
persembahan untuk pelayanan gereja melalui kantong persembahan. 
Ingatlah Firman Tuhan dalam Keluaran 35:22, yang mengatakan, 
”Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap 
orang yang terdorong hatinya, dengan membawa anting-anting 
hidung, anting-anting telinga, cincin meterai dan kerongsang, segala 
macam barang emas; demikian juga setiap orang yang 
mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi TUHAN”. 
Marilah kita mempersiapkan hati untuk memberi persembahan. 

 

NY. PERSEMBAHAN GB 80 : 1 - 3 “Mari Bawa Persembahan”       
do = D 4 ketuk 

U 1. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu; 
dengan hati sukacita, bersyukur pada-Nya. 
Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu;  
mari mengucap syukur. 
Refr:    Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya. 

       Bawalah persembahanmu dengan sukacita pada-Nya. 
       Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya. 
      Bawalah persembahanmu dengan sukacita pada-Nya. 
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-Dipersilahkan bagi jemaat mengantar persembahan ke depan- 

 
Prmp Jangan takut dan kuatir Tuhan menjagamu, 

kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. 
Apapun yang kau butuhkan dib'rikan Tuhanmu;  
mari mengucap syukur. 

U Refr:   …… 
 

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

Lk2  Apa pun yang kau taburkan dengan iman penuh 
itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. 
Baik sedikit maupun banyak bawalah pada-Nya;  
mari mengucap syukur. 

U Refr:   ….. 
 

DOA SYUKUR                              berdiri 
P4 Umat Tuhan, mari menyerahkan Persembahan ini kepada Tuhan 

dalam doa syukur, mari kita berdoa: 
Ya Bapa Mahakasih, kami bersyukur untuk segala kelimpahan dalam 
hidup kami. Bukan hanya terkait materi tetapi juga kesehatan, 
semangat, sukacita, kekuatan menghadapi persoalan hidup. 
Melaluinya kami belajar tentang Allah sebagai Sumber segalanya. Saat 
ini kami memberi Persembahan sebagai ungkapan syukur atas segala 
kebaikan Tuhan. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan Sumber Berkat, 
sehingga persembahan ini benar dipakai sebagai alat pengembangan 
pelayananMu di tengah jemaat GPIB Gibeon ini. Dalam nama Yesus 
Kristus, amin. 

 duduk 
 

IV. PENGUTUSAN 
 
WARTA JEMAAT 
 
AMANAT PENGUTUSAN                             berdiri 
PF  Umat Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu dan renungkanlah, 

“ketika engkau memulai segala sesuatu dengan keyakinan dan 
melangkah dalam Iman. Maka engkau tidak akan kehilangan harapan”  
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NY. PENGUTUSAN PKJ 201 : 1,2 “Sering Kutanya Pada Diriku” 
bait 1: Umat ; bait 2: Laki2, Prmpn                          do = Es 4 ketuk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laki2 2.Di kala matahari terbenam, ketika datang mempelai, 

   apakah suluhku tetap Terang, menyambut dengan baik? 
Prmp    Apakah hatiku tak bergemar,  

   tinggalkan dunia yang penuh cemar 
   atau jiwaku akan menentang, menuju sorga yang tenang. 

U    Lihatlah Tuhan, pergumulanku!  
   PadaMu, Tuhan, doa dan pengharapanku 
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BERKAT 
PF Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah 

berkatNya: 
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”                  do = F 4/4 MM 112 
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