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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 Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus! Selamat pagi..... 

Pemberita Firman dan pelayan Liturgi menyambut dengan penuh sukacita, 
kehadiran saudara-saudara dalam ibadah Hari Minggu XIV Sesudah 
Pentakosta. Juga bagi ibu/Bapak yang baru pertama kali hadir dalam ibadah 
minggu pagi ini dalam persekutuan jemaat GPIB Jemaat Gibeon, kami 
menyambut dengan penuh sukacita kehadirannya. 
Tema ibadah hari ini adalah Estafet Kepemimpinan. Kiranya ibadah ini 
menjadi pertemuan, perayaan dan ungkapan syukur yang harum dan 
berkenan bagi Tuhan sehingga kita diberkati oleh-Nya. 

 Pemberita Firman dalam ibadah ini adalah ............. 
 

AJAKAN BERIBADAH          berdiri 
P2 Umat Tuhan, mari menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah 

persekutuan kita. 
 

MENGHADAP TUHAN 
 

NYANYIAN UMAT GB 24 1 – 3 “MARI MENGHADAP ALLAH” 
                           do = bes 4/4 MM + 100 

Kantoria 1.  Mari menghadap Allah; 
U   pujilah Dia, Yesus, Tuhanmu. 
Kantoria  Bersama beribadah; 
U   angkat suaramu, nyanyi gembira. 

Kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya, 
Tiada lagi perbedaan sebagai anak-anak-Nya. 

Kantoria  Mari berpadu suara 
U   nyanyikan Haleluya! 
 

----- Prosesi Alkitab dibawa masuk----- 
 

Kantoria 2.  Buang dendam di hati, 
U   jangan kau bawa, jangan kau simpan. 
Kantoria  Ampunilah dahulu, 
U   jika di hati ada amarah. 

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

Kantoria  Mari berpadu suara 
U   nyanyikan Haleluya! 
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Kantoria 3.  Saat kau beribadah 
U   jangan biarkan iblis menggoda. 
Kantoria  Tenangkanlah dirimu, 
U   minta Roh Kudus tinggal di hati 

agar kau dapat beribadah, hati terarah pada-Nya. 
Firman Tuhan yang dib’ritakan menjadi berkat bagimu. 

Kantoria  Mari berpadu suara 
U   nyanyikan Haleluya! 

 

V O T U M 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan 

bumi. 
 

U 1    .    1 . 
 A  -  - min 
 

NAS PEMBIMBING 1 Petrus 5 : 2 – 3 
PF “Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan 

paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan 
karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah 
kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang 
dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi 
kawanan domba itu.” 

 

S A L A M 
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa  dan Kristus Yesus, 

Juruselamat kita, menyertai kamu. 
 

U dan menyertaimu juga. 
 

NYANYIAN UMAT KJ 415 : 1,2  “GEMBALA BAIK BERSULING NAN MERDU”   
do = F 4 ketuk 

U 1. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, 
 dan membaringkan aku berteduh, di padang rumput hijau berkenan. 
 Refr:    O, Gembalaku itu Tuhanku,membuat aku tent’ram hening. 
   Mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai cerlang, bening. 
 

U 2. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memb’rikan air segar; 
 ke dalam hati haus dan sendu dib’ri-Nya air hidup yang benar. Refr:   ….. 
  
PENGAKUAN DOSA                                                                      duduk 
P2 Umat Tuhan, dengan sesal dan malu serta kerendahan hati, mari kita 

mengaku kesalahan dan dosa dan memohon pengampunan Tuhan: 
 

….. Umat mengaku dosa pribadi ....diiringi instrumentalia KJ 43 ..... 
 

P2 Ya Allah, Bapa Mahakuasa, kami mengaku bersalah dan berdosa karena 
hidup menurut keinginan manusiawi kami; bertindak berdasarkan kebenaran 
sendiri dan tidak menurut firman dan kehendak-Mu.  
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Kami mengakui Tuhan sebagai Raja dan Gembala kami, tetapi enggan 
memberi diri dan hidup diperintah dan digembalakan oleh-Mu. Kepada-Mu, 
kami memohon: 

 

U Tuhan, kasihanilah kami. 
 

P2 Ya, Yesus Juruselamat, kami mengaku bersalah dan berdosa karena tidak 
setia menjalankan pelayanan dan kepemimpinan yang Tuhan percayakan. 
Kami melakukannya untuk kebanggaan dan ke-untungan diri sendiri. 
Terkadang kami berlaku tidak adil kepada yang lemah. Kepemimpinan kami 
menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mestinya, sudah waktunya kami 
mundur dan memberi kesempatan yang lain menggantikan kami. Tetapi, 
kami tidak mau. Kami tetap ingin menjadi pemimpin, karena hal itu 
membanggakan bagi kami. Kepada-Mu, kami memohon:  

 

U Kristus, kasihanilah kami. 
 

P2 Ya Roh Kudus, kami mengaku bersalah dan berdosa karena selalu merasa 
tidak puas dengan pelayanan para pemimpin kami. Akibatnya kami berusaha 
mencari cara untuk melawan dan menggantikannya. Sikap dan laku kami 
menyebabkan kekacauan dalam kehidupan persekutuan, bahkan 
masyarakat. Kepada-Mu, kami memohon: 

 

NYANYIAN UMAT KJ 43 “TUHAN, KASIHANI KAMI”                     do = F 1 ketuk 
U Tuhan, kasihani kami! Kristus, kasihani kami! 

Tuhan, kasihani kami! 
 

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

berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Yohanes 1 : 8 – 9 
yang menyatakan: “Jika kita berkata, bahwa kita tidak berdosa, maka kita 
menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita 
mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan 
mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.”  
Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami 
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian di 
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 

 

U Syukur kepada Tuhan. Amin. 
 

NYANYIAN UMATKJ 34 : 1-3   “DI SALIB YESUS DI KALVARI”    
do = G 4 ketuk 

U 1. Di salib Yesus di Kalvari kus’rahkan dosaku yang keji. 
 Oleh darah-Nya aku bersih! Puji nama-Nya! 
        Refr:    Puji, puji nama-Nya! Puji, puji nama-Nya! 
   Oleh darah-Nya aku bersih! Puji nama-Nya! 
Kantoria  
2. Kini bahagiaku penuh: Yesus berdiam di dalamku. 

Sungguh ‘ku s’lamat, ‘ku ditebus! Puji nama-Nya! 
U Refr:    …… 
 
 



 - 5 - 

Lk2 3. Darah-Nya sumber hayat baka; aku dibasuh di dalamnya 
Prmp      dan t’rus dijaga tak bercela. Puji nama-Nya! 
U    Refr:    Puji, puji nama-Nya! Puji, puji nama-Nya! 
          Oleh darah-Nya aku bersih! Puji nama-Nya! 
 

PERINTAH HIDUP BARU                                              berdiri 
PF Umat Tuhan, dengarlah Perintah Hidup Baru seperti tertulis dalam Mazmur 

15 : 1 – 5 yang dibacakan secara berbalasan, yang mengatakan:  ………. 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup 
dan kesaksian kita di tengah dunia. 

 

NYANYIAN UMAT KJ 46 “BESARKAN NAMA TUHAN”           la = D 2 ketuk  
U 1.   Besarkan nama Tuhan, Haleluya; 

kasih-Nya tak berkurang, Haleluya! 
Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, 
berkat-Nya ditemuka, Haleluya! 

 

Prmp 2. Dib’ri-Nya hidup baru, gelap menjadi t’rang; 
  sabda-Nya besertamu di ngarai yang kelam. 
Lk2  Hai kamu yang selalu pada-Nya berpegang, 
  tak usah ragu-ragu: tuntunan-Nya tent’ram! 
 

Kantoria 5. Besarkan nama Tuhan,      U    Haleluya; 
Kantoria    di dunia serukan                U    kemuliaan-Nya! 
Kantoria   Janji-Nya dikukuhkan     
U     demi manusia: besarkan nama Tuhan, Haleluya! 

duduk 
PADUAN SUARA 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

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

PEMBACAAN ALKITAB          berdiri 
PF Umat kekasih Tuhan, mari mendengar firman Tuhan, Haleluya! 
 

U GB 394 “HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU”  
do = F 2/4 MM + 72 

 

P3 Pembacaan Alkitab dari 1 Samuel 12 : 1 – 7 (dibaca secara silih ganti) yang 
mengatakan: “. . . . . . . . .” Demikian pembacaan Alkitab. 

   

PF Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu 
dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 

U GB 392b “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”                            do = Bes 4/4 MM + 72 
  

duduk 
K H O T B A H “Estafet Kepemimpinan” 
 

. . . . . saat teduh untuk menghayati firman Tuhan 
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JAWABAN JEMAAT 

 
NYANYIAN UMAT GB 100 : 1-4 “KAMU YANG DIPILIH”        
Kantoria                     do = A 2/4 MM + 92 
 
        1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prmp 2. Kamu yang dipanggil, kamu diurapi 
  jadilah pelayan bagi Tuhanmu. 
  Tuhan memilih dirimu untuk gembalakan umat-Nya. 
  Setiap saat siap sedia. 

 

Lk2   3. Jadilah teladan dalam tindakanmu, 
  juga dalam tiap perkataanmu. 
  Hendaklah kamu bersahaja jangan dirimu takabur; 
  rendahkanlah dirimu selalu. 
 

U 4. Ingatlah selalu Yesus mengajarkan 
  dalam menjalankan tanggungjawabmu, 
  janganlah ingin berkuasa atau juga memerintah 
  dan jadilah pelayan sejati. 
 
PENGAKUAN IMAN RASULI          berdiri 
PF Bersama umat percaya dimanapun berada, marilah kita membarui 

pengakuan iman kita seturut Pengakuan Iman Rasuli. Marilah masing-
masing kita berkata: Aku percaya…… 

 duduk 
DOA SYAFAAT 
PF ”.................................” (pada bagian akhir doa diberi kesempatan umat 

berdoa pribadi) Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon: 
 

U Dengarkanlah doa kami. 
 

PF Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat, yang 
telah mengajar kami berdoa: 

 

U Bapa Kami Yang di Sorga ........... (di akhiri doxology GB 389b) 
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PADUAN SUARA 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 
P4 Umat Tuhan, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi 

persembahan kepadaNya. Dengarlah nas Alkitab dari Roma 12 : 1 yang 
menyatakan: “Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku 
menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai 
persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu 
adalah ibadahmu yang sejati.” 
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

--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  Pendewasaan dan Pelembagaan Bajem Jurang Mangu 
 (diiringi intrumentalia)— 

 

NYANYIAN UMATGB 86 : 1-4  “AKU BERSYUKUR”              
    do = Es 2/4 MM + 48 

Kantoria 1. Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku; 
Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. 

U   Refr: Puji dan syukur kunaikkan kepada-Nya 
Yang Mahakudus, di sorga, terpujilah. 
Dia sumber hidupku; 
bagi-Nya syukur dan pujian s’lamanya. 

 

U 2. Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku; 
sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Refr: . . . .  

 

--Menyanyikan Bait 3&4 setelah pundi diedarkan, Umat tetap duduk-- 
 

U 3. Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku; 
harta dan benda dicukupkan bagiku. Refr: . . . .  

 

U 4. Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku; 
susah dan senang ‘ku bersandar pada-Nya. Refr: . . . . . 

 

DOA SYUKUR            berdiri 
P4 Umat terkasih, mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam 

doa syukur: 
Ya Tuhan Sumber segala berkat, dari tangan-Mu saja persembahan yang 
kami bawa kepada-Mu dengan hati tulus ikhlas.  

 

U Kepada-Mu juga kami persembahkan diri, hidup dan kerja-layan kami 
sebagai persembahan yang sejati untuk kemuliaan-Mu.  

 

P4 Terima dan kuduskan persembahan kami, ya Tuhan, agar dikelola dengan 
baik dan benar serta digunakan untuk membantu sesama dan untuk 
pembangunan tubuh Kristus. 

 

U Dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah syukur hati kami. Amin. 
 duduk 
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P E N G U T U S A N 

WARTA UMAT 
 
AMANAT PENGUTUSAN                                                           berdiri 
PF Umat Tuhan, kembalilah dalam hidupmu sehari-hari dan renungkan kata 

Jack Welsch, seorang Leadership mentor: “Sebelum engkau menjadi 
pemimpin, kesuksesan berarti engkau berhasil mengembangkan dirimu 
sendiri. Ketika engkau sudah menjadi pemimpin, kesuksesan adalah 
bagaimana engkau berhasil mengembangkan orang lain.” 

 
NYANYIAN UMATGB 115 :1,2 “UTUSLAH KAMI”             
Kantoria                                         do = F 4/4 MM + 92 

1. Utuslah kami masuk dalam dunia ini 
menjadi saksi bagi kerajaan-Mu; 
membawa damai dan terang-Mu yang abadi, 
menabur kasih bagi dunia yang resah. 

U   Refr: Utuslah kami jadi saksi yang setia, 
   membawa kabar sukacita yang abadi. 
   Supaya dunia mengaku dan percaya; 
   Engkaulah Yesus, Tuhan, Jurus’lamat dunia. 
 

U 2. Berilah kami hati tulus melayani, 
 menolong orang-orang berbeban berat. 

Berilah kami Roh yang tabah dan setia 
untuk nyatakan kasih bagi dunia. Refr:  . . . . . 

 

B E R K A T 
PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya: 
 TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau 
 TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih 

karunia. 
 TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu dan memberi engkau damai 

sejahtera 
 
U GB 402b        “AMIN”                              do = F 2/4 MM + 52 

 
 
 
 

 


