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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.  

Seluruh Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan 

selamat beribadah di hari Minggu XVI sesudah Pentakosta, juga bagi 

ibu/bapak dan Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di 

GPIB Jemaat Gibeon ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini 

berkenan di hadapan Tuhan, dan memberkati kita semua. Pemberita 

Firman pada ibadah ini adalah ….. 
 

UNGKAPAN SITUASI 

P2 Kekayaan dalam iman Kristen disyukuri sebagai anugerah Tuhan, 

karena segala yang kita miliki pada dasarnya adalah kepunyaan 

Tuhan. Sehingga kita tidak terkontaminasi dengan keserakahan, 

kepentingan diri, nafsu merampas, iri hati pada harta yang dimiliki 

sesama atau hal-hal negatif lainnya. Yakobus dalam perikop 

pemberitaan firman Tuhan hari ini berbicara keras tentang kekayaan, 

dalam rangka memberikan pemahaman pada kita semua, bahwa 

uang dan harta lainnya punya kekuasaan besar untuk membuat kita 

tidak menjadi manusia bagi sesama. Karena itu sebaiknya Bagaimana 

sikap kita. Selamat beribadah, kiranya ibadah pagi hari ini membawa 

sukacita bagi kita semua. 

… saat teduh … 
 

AJAKAN BERIBADAH                                         berdiri 

P2 Umat Tuhan, mari menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah 

Persekutuan kita. 

 

I. MENGHADAP TUHAN 

 

NY. UMAT PKJ 16 : 1,2 “MARI, KAWAN-KAWAN, NYANYI GEMBIRA” 
Kantoria                    do = F 4 ketuk  

 Refr:    Mari, kawan-kawan, nyanyi gembira, 

         Gembira mengikuti bunyi lagunya. 

         Mari, kawan-kawan, nyanyi gembira, 

         supaya isi dunia mendengarkannya 
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U 1. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukaNya 

Maklumkan nama Yesus. Mari, kawan-kawan, nyanyi gembira!  

Refr:    Mari, kawan-kawan, nyanyi gembira, 

         Gembira mengikuti bunyi lagunya. 

         Mari, kawan-kawan, nyanyi gembira, 

            supaya isi dunia mendengarkannya 
 

… Prosesi Alkitab dibawa masuk… 
 

U Refr:     ……. 

1. Suka bagai t’rang surya, suka bagai embun, 

suka bagai pelangi, mari, kawan-kawan, nyanyi gembira! Refr:    …… 

 

VOTUM 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit 

dan bumi 
 

U 1 . 1 

A  min 
 

NAS PEMBIMBING Amsal 16 : 16 

PF “Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan 

mendapat pengertian jauh lebih berharga dari pada mendapat perak.” 
 

SALAM 

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

Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai kamu 
 

U dan menyertaimu juga 
 

NY. UMAT GB 87 : 1,3 “AKU BERSYUKUR PADAMU”   do = F 9/8 MM 56 

U 1. Aku bersyukur padaMu, Tuhan, atas karunia dan kasihMu. 

Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, ‘ku persembahkan kepadaMu. 

‘Ku bahagia; ‘ku sukacita; ‘ku ucap syukur selamanya. 
 

2. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadaMu. 

Kaulah yang layak kami tinggikan kar’na besarlah kuasaMu. 

T’rimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadaMu. 
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PENGAKUAN DOSA          duduk 

P2 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.  
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. 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. Teguhkan 
dan tolong kami supaya kami makin berhikmat dalam segala perkara 
yang Tuhan percayakan pada kami. Di dalam nama Yesus, Allah 
yang setia, kami berdoa, Amin. 

 

NY. UMAT KJ 37a : 1,2 “BATU KARANG YANG TEGUH”         

Kantoria                             do = Bes 3 ketuk  

1. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. 

Kar’na dosaku berat dan kuasanya menyesak, 

Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungMu. 
 

U 2. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, 

 Apapun usahaku, tak menghapus dosaku. 

 Hanya oleh kurbanMu Kau s’lamatkan diriku. 
 

BERITA ANUGERAH 

PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 

sambutlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam  

Mikha 7 : 18 - 19 yang menyatakan: .................... 

Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami 

memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama 

Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 
 

U  Syukur kepada Tuhan, Amin. 
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NY. UMAT GB 240 : 1 “KASIH TUHANKU SUNGGUHLAH AJAIB”  
                                   do = C 4/4 MM 88   

U 1. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib  

        bagi umat yang mau percaya padaNya. 

  Kasih Tuhanku sungguh nyatalah  

        bagi umat yang mau bersandar padaNya. 

  Refr:    Kasih Tuhanku nyata, tak pernah berubah,  

 Agung dan besar melebihi s’galanya. 

 Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib 

 Bagi umat yang mau percaya padaNya. 
 

PERINTAH HIDUP BARU                              berdiri 

PF Umat yang dikasihi Tuhan, sebagai tekad memperbaharui hidup dan 

komitmen kita, dengarlah Perintah Hidup Baru sebagaimana tertulis 

dalam Pengkhotbah 5 : 9 - 11 yang menyatakan demikian ”………….”  

Demikian Perintah Hidup baru bagi kita, kiranya Roh Kudus menolong 

kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian 

kita di dunia. 
 

NY. UMAT GB 299 : 1,2 “YA ALLAH BAPA, KAU MAHAKASIH”  
bait 1 : Kantoria; bait 2 : Umat                                              re = C MM 72 
 

 

 

 

 

 

 

duduk 

PADUAN SUARA/VOCAL GROUP 
 

II. PEMBERITAAN FIRMAN 

 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF ........................................................... 
 

PEMBACAAN ALKITAB                   berdiri 

PF Umat, mari mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, 

Haleluya! 
 

U GB 393 “HALELUYA”            do = D 4/4 MM 112 
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P3  Pembacaan Alkitab hari ini dari Yakobus 5 : 1 - 6 yang menyatakan 

…....... Demikianlah Pembacaan Alkitab 
 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam 

hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah 
 

U GB 392a “Kepada-Mu Puji-Pujian”                          do = D 4/4 MM 112 
 

                   duduk 

KHOTBAH :   

“Upayakanlah Kesejahteraan Bersama” 

 

… saat hening 15 detik, jemaat bersaat teduh menghayati firman Tuhan … 

 

III. JAWABAN UMAT 

 

NY. UMAT KJ 433 : 1-3 “AKU SUKA MEMBAGI”                 do = D 2 ketuk 

Kantoria                                                               

1. Aku suka membagi pada orang tak punya, 

agar Tuhan di puji tiap orang di dunia. 
 

U 2. Pun kepada Tuhanku kuberi persembahan; 

 Tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. 
 

U 3. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, 

 Memberi lebih banyak daripada yang kaya. 
 

PENGAKUAN IMAN                               berdiri 

PF Umat Tuhan, Pengakuan Iman adalah sebuah ungkapan kepercayaan 

yang dinyatakan anak-anak Tuhan kepada dunia, tentang siapa Allah 

yang diimaninya itu. Marilah bersama-sama kita mengikrarkannya, 

dengan berkata 

duduk 

DOA SYAFAAT 

PF Mari kita berdoa . . . . . .  

Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu, kami memohon 
 

U Dengarkanlah doa kami 
 

PF Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami 

berdoa: 
 

Bss Bapa kami . . . (diakhiri doksologi KJ 475) 
 

PADUAN SUARA/VOKAL GRUP 
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AJAKAN PERSEMBAHAN 

P4 Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut 

dan tangan kita. Dengarlah firman-Nya dari 1 Tesalonika 5 : 18 : 

“Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang  

dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu”. 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 Panitia Renovasi Atap Gereja dan Pastori I 
(Khusus 09.00 BAJEM untuk Panitia Pelembagaan Bajem) 

 (diiringi intrumentalia)— 

 

NY. UMAT PKJ 147 : 1,3 “DI SINI AKU BAWA”                    do = E 4 ketuk 

Kantoria                                              

1. Di sini aku bawa, Tuhan, 

persembahan hidupku, semoga berkenan. 

Berapalah nilainya, Tuhan,  

dibandingkan berkatMu yang t’lah Kau limpahkan 

T’rimalah, Tuhan, O T’rimalah, Tuhan! 
 

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

U 3. Kuingat firmanMu ya Tuhan,  

yang mengajarkan kami mengingat yang kecil: 

 Berkati semuanya, Tuhan,  

supaya persembahan tetap mengalir t’rus. 

 T’rimalah, Tuhan, O T’rimalah, Tuhan! 
 

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 
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IV. PENGUTUSAN 

 

WARTA JEMAAT 
 

AMANAT PENGUTUSAN                              berdiri 

PF  Umat Tuhan kembalilah dalam kehidupanmu dan renungkan kata-

kata bunda Teresa, “Jangan seorangpun pergi darimu tanpa merasa 

bahagia dan senang. Sebarkanlah kasih Allah lewat dirimu, melalui 

kebaikan yang terpancar dari wajahmu, matamu, dan senyummu” 

 

NY. UMAT GB 285 : 1,2 “DALAM ROH YESUS KRISTUS”         
                 la = G 2/4 MM 92 

1. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap,  

Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap, 

Mendoakan semua jadi satu kelak. 

Refr:     Biar dunia tahu bahwa kita muridNya 

         Dalam kasih Tubuh Kristus yang Esa. 
 

 

 

U 2. Kita jalan bersama bergandengan erat, 

Kita jalan bersama bergandengan erat, 

menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. 

Refr:     Biar dunia tahu bahwa kita muridNya 

         Dalam kasih Tubuh Kristus yang Esa. 
 

BERKAT 

PF Kiranya selalu ada bunga di jalan yang kita tempuh.  

Kiranya mentari menyapa dan menerangi hari-hari kita terus.  

Kiranya kicauan burung menemani langkah kita.  

Kiranya pelangi di langit yang biru menghiasi perjalanan kita.  

Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan persekutuan 

dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari dulu, kini dan 

selamanya 
 

U GB 402c “AMIN”              do = F 4/4 MM 112 

  
 
 


