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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 XV 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. Pada pagi hari ini akan dilaksanakan 

Peneguhan sidi bagi 2 anak Tuhan. Pemberita Firman pada ibadah ini 

adalah Pdt. Cindy Tumbelaka - Van Munster 

Kami mempersilahkan kedua calon Sidi memasuki ruang ibadah 
 

NY. UMAT KJ 372 : 1,2 “INGINKAH KAU IKUT TUHAN”                 do = D 4 ketuk 

1. Inginkah kau ikut Tuhan? Pikul salib! 

Jangan bimbang, jangan sungkan: ikut Tabib! 

Refr:     Pikullah salibmu saja, ikut terus; 

        Lihatlah mahkota Raja agung kudus! 
 

2. Haruslah kausangkal diri: pikul salib! 

Di godaan dunia ini ikut Tabib! Refr:   …… 
 

UNGKAPAN SITUASI 

P2 Maya Angelou adalah seorang Penulis dan aktris berkebangsaan Afrika-

Amerika yang banyak memperjuangkan hak-hak perempuan, mengatakan, 

“Ketika seorang perempuan berdiri untuk berbicara tentang haknya, 

sebenarnya ia bukan berdiri untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua 

perempuan”. Kata-kata Maya Angelou ini menegaskan pemberitaan Firman 

Tuhan pagi hari ini tentang anak-anak perempuan Zelafehad yang berdiri di 

hadapan Musa, memperjuangkan hak mereka atas tanah warisan ayah 

mereka, ditengah budaya patriakhal yang sangat kuat saat itu. Mari kita ikuti 

pemberitaan Firman Tuhan terkait hal ini. 

… saat teduh … 
 

AJAKAN BERIBADAH                                                           berdiri 

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

Persekutuan kita. 
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I. MENGHADAP TUHAN 

 

NY. UMAT GB 16 : 1,2 “’KAU YANG LAYAK”                             do = A ¾ MM 104  

U 1. ‘Kau yang layak, ‘Kau yang layak, ‘Kau yang layak, Tuhan; 

Layak ‘Kau t’rima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. 

Segala sesuatu telah ‘Kau ciptakan seturut dengan maksudMu; 

Semuanya ada kar’na karyaMu ‘Kau yang layak, Tuhan. 
 

… Prosesi Alkitab dibawa masuk… 
 

U 2. ‘Kau yang layak, ‘Kau yang layak, Anak domba Allah; 

Layak ‘Kau t’rima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. 

Engkau jadi kurban demi dunia ini dan kami telah ‘Kau tebus 

Dan kami menjadi imam dan raja di kerajaanMu. 
 

VOTUM 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan 

bumi 
 

U 1 . 1 

A  min 
 

NAS PEMBIMBING Ulangan 10 : 17 - 18 

PF “Sebab Tuhan, Allahmulah Allah segala allah dan Tuhan segala tuhan, Allah 

yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun 

menerima suap; yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan 

kasihNya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan 

pakaian.” 
 

SALAM 

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

Yesus, Tuhan kita menyertai kamu 
 

U dan menyertaimu juga 
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NY. UMAT PKJ 129 : 1,2 “KAU PERKASA, ‘KU LEMAH”  

bait 1: Kantoria, bait 2: Umat           do = C 4 ketuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PENGAKUAN DOSA 

P2 Umat Tuhan, mari kita berdoa:  

     Ya Tuhan, Kami datang ke hadapanMu untuk mengakui segala dosa dan 

kesalahan yang kami lakukan sepanjang perjalanan minggu yang telah 

lewat. Kami banyak mendengar, tetapi kurang menjadi pelaku firman yang 

benar. Acapkali kami tidak memperlihatkan tindakan kasih, sebagaimana 

yang diperintahkan olehMu. Kami terlalu banyak berbicara tentang 

kebaikanMu, tetapi kurang peka dan jarang berbagi dengan saudara-saudara 

yang menderita. Ibadah yang dilakukan dan firman yang didengarkan hanya 

memperkaya diri sendiri. Hati kami cenderung mementingkan kebutuhan 

sendiri dari pada berkorban demi kebahagiaan sesama. Ibadah yang kami 

lakukan pun hanyalah rutinitas belaka. Ampuni dan baharuilah kami ya Bapa 

Pengasih. Dengarkanlah juga doa pribadi kami yang memohonkan 

ampunanmu atas kesalahan-kesalahan pribadi yang kami lakukan di minggu 

ini... 
  

---------“Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil” (Instrument)--------- 
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P2 Ya Tuhan dengarkanlah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan 

kami. Amin 
 

NY. UMAT KJ 36 : 1-2 “DIHAPUSKAN DOSAKU”                           do = F 4 ketuk                            

1. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus; 

aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. 

 Refr:     O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku! 

         Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. 
 

 2.   Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus; 

 penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Refr:   ….. 
 

BERITA ANUGERAH 

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

berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya 1 : 16 - 18 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. 
 

NY. UMAT GB 40 : 1-2 “KASIH DARI TUHANKU”                       do = D 6/8 MM 50 

kantoria                                                            

1. Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut,  

kurindukan kasihNya. Kasih besar! 

Yesus jadi manusia; pikul dosa dunia;  

sukacita nyatalah: Kasih besar! 

U Refr:     Kasih besar! Kasih besar! 

         Kasih Tuhanku ajaib dan besar: Kasih besar! 
 

U 2. Orang buta lihat t’rang dan yang lumpuh pun tegak, 

 orang mati bangkitlah: Kasih besar! 

 Yang berdosa dan cemar dikasihi olehNya,  

yang terkungkung bebaslah: Kasih besar! Refr:    …… 
 

PERINTAH HIDUP BARU                                  berdiri 

PF Umat yang dikasihi Tuhan, sebagai tekad memperbaharui hidup dan 

komitmen kita, dengarlah Perintah Hidup Baru sebagaimana tertulis dalam   

Imamat 19 : 13 yang menyatakan demikian ”Janganlah engkau memeras 

sesamamu manusia dan janganlah engkau merampas; janganlah kautahan 

upah seorang pekerja harian sampai besok harinya.”  

Demikian Perintah Hidup baru bagi kita, kiranya Roh Kudus menolong kita 

mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di 

dunia. 
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NY. UMAT GB 385 “GLORIA”                                 do = F 2/4 MM 72 

U            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

P3  Pembacaan Alkitab hari ini dari Bilangan 27 : 1 - 11 yang menyatakan …....... 

Demikianlah Pembacaan Alkitab 
 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu 

dan ucaplah syukur kepada Allah 
 

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

                   duduk 

KHOTBAH :   

“Relasi Kuasa Yang Menjadi Berkat” 
 

… saat hening 15 detik, jemaat bersaat teduh menghayati firman Tuhan … 
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III. JAWABAN UMAT 

 

NY. UMAT KJ 443 : 1,2 “KAU SUKACITA”                                        do = F 6 ketuk 

Kantoria                                                                 
 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

U 2. Bila Kau hadir, kami tak kuair kuasa Iblis, kuasa maut. 

 Kau mengalahkan tiap ancaman; Kau enyahkan kemelut. 

 NamaMu, Tuhan, kami agungkan. 

 Di hadapanMu kami umatMu bersukaria. Haleluya! 

 Kar’na percaya kami pun jaya; puji-pujian kami nyanyikan: 

 Tuhan setia! Haleluya! 
 

PENEGUHAN SIDI 

PF  Umat Tuhan, hari ini kita menyambut saudara-saudara kita yang telah 

meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai 

warga sidi gereja. Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap para 

warganya, yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang 

dewasa iman dan bertanggung-jawab penuh dalam tugas panggilan dan 

pengutusan gereja. Sebelumnya, saudara-saudara ini telah diajar dan dibina, 

tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan 

berdasar pada Alkitab serta pemahaman kegerejaan dalam lingkup Gereja 

Protestan di Indonesia bagian Barat. Diyakini, bahwa mereka telah berjumpa 

dan mengenal Yesus secara pribadi; dan sekarang akan mengaku iman 

kepada-Nya sebagai Tuhan dan Juruselamat. Dengan pengakuan tersebut, 

berarti mereka mengambil alih dan membarui pengakuan orang tua yang 

diucapkan waktu mereka dibaptis. 
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DOA PENGUATAN  

PF  Sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan iman dan janjinya 

serta diteguhkan, mari kita berdoa:  

Ya Allah Mahakuasa, Engkau telah mempercayakan Firman-Mu kepada kami 

umatMu. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang 

berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu, dengan rendah hati kami 

berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya; sehingga kami 

angkatan demi angkatan dapat menghayati apa yang diartikan dengan 

Baptisan Kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami 

dapat memahaminya; baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua, maupun 

janji dan pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk 

berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia 

keselamatan. Putera-Mu, Yesus, telah mengorbankan diri-Nya bagi kami 

dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan 

kami dengan Dia agar dosa kami, Engkau ampuni, dan hidup kami, Engkau 

baharui dalam Dia yang telah bangkit karena menang atas maut. Kami 

mohon kepada-Mu, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan 

menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengaku imannya kepada Kristus. 

Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah 

mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita: 

penuh iman, harap dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan 

kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus telah 

menjadi Juruselamat mereka. Terpujilah Engkau, ya Allah yang Esa, kekal 

selama-lamanya. Amin.  
 

PENGAKUAN DAN JANJI  

PF  Kami mengundang saudara-saudara yang akan diteguhkan sidi berdiri untuk 

mengaku iman dan janjinya, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

berikut:  

Pertama: Apakah saudara percaya kepada Allah Tri Tunggal: Bapa, 

Pencipta langit, bumi dan segala isinya; Yesus Kristus. Tuhan dan 

Juruselamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara dari dosa dan 

maut; serta Roh Kudus, Penolong dan Pemimpin saudara dalam kebenaran 

baru sesuai kehendak Allah?  
 

Kedua: Apakah saudara mengaku, bahwa Perjanjian Lama dan 

Perjanjian Baru adalah Kitab Suci yang bertuliskan Firman Allah, yang 

menyampaikan Perjanjian Anugerah Allah kepada saudara serta menerangi 

jalan hidup saudara, sehingga saudara harus bertekun membaca dan 

merenungkannya siang dan malam?   
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Ketiga: Apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu sebagai 

warga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada 

ajaran, pemahaman iman dan aturan yang berlaku serta membuang segala 

kepercayaan lain; melawan segala kuasa kegelapan untuk tetap mengikut 

Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun Jemaat dalam kasih 

sesuai karunia yang saudara miliki?  
 

PF  Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan umatNya sebagai 

saksi? 

Saudara ...........................(berdiri)  
 

Yang disebutkan namanya: 

                               “YA DENGAN SEGENAP HATIKU”  
 

PF  Tuhan mendengar, menguatkan dan mengingatkan saudara-saudara bahwa 

apa yang saudara ikat di dunia, terikat di Sorga dan apa yang saudara 

lepaskan di dunia, terlepas di Sorga.  
 

PENGAKUAN IMAN RASULI                      berdiri 

PF Bersama semua orang percaya disegala waktu dan tempat, mari mengaku 

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

masing berkata: ”Aku percaya….” 

duduk 

NY. UMAT GBL/NKB 128 : 1 

 “KU BERSERAH KEPADA ALLAHKU” 

do= Bes 4 ketuk  

1. ‘Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu. 

Tiap detik tak berhenti, Bapa sorgawi t’rus menjagaku. 

Refr:    ‘Ku tahu benar ‘ku dipegang erat, 

          di gunung tinggi dan samudera; 

        di taufan g’lap ‘ku di dekap, Bapa sorgawi t’rus menjagaku. 
 

………………..PF turun dari mimbar……………….. 
 

PENEGUHAN  

PF  Berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan Sakramen Baptisan, serta 

mendengar pengakuan dan janji yang telah dinyatakan, maka kami 

meneguhkan saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, sebagai 

warga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, yang dewasa secara 

iman.  

Kami mengundang saudara untuk ikut ambil bagian dalam Sakramen 

Perjamuan, dan mengingatkan kembali akan tanggung jawab penuh 

saudara, dalam rangka pembangunan Tubuh Kristus.  
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PENUMPANGAN TANGAN  
 

........................ sidi baru berlutut / umat berdiri .............................. 
 

PF  Hiduplah menurut pengakuan dan janjimu; lakukanlah tanggung jawabmu 

dan terimalah berkat Tuhan:  

Allah Bapa, Sumber Kasih Karunia yang telah memanggil kamu dalam 

Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, 

meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh 

Kudus.  
 

U  1 . 7 . I 1 . II  

       A   -     min.  

     duduk 
 

………………….PF mengangkat warga Sidi baru ……………. 

        ………………penyerahan Alkitab dan Surat Sidi ……………… 
 

PERKENALAN KEPADA UMAT (Sidi baru menghadap ke jemaat) 

PF  Umat Tuhan, Sambutlah Saudara-saudara ini sebagai warga Sidi Jemaat 

yang dewasa dan bertanggung jawab penuh dalam persekutuan untuk 

pembangunan Tubuh Kristus.  
 

U Kami menyambut mereka dengan penuh sukacita 
 

………………..PF kembali ke mimbar………………………. 
 

NY. UMAT GB 113:1 “GITA SYUKUR MENGGEMA”                do = Bes 4/4 MM 88 

1. Gita syukur menggema, naik kepada-Mu, Allah Bapa Mahabaik. 

Kami bersyukur, kami bermazmur 

kar’na rahmat-Mu bagi kami umat-Mu. 

Refr:     Gita syukur, gita syukur, naik kepada-Mu, Allah Mahabesar 
 

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 
 

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 
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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 Emeritasi Pdt. Prof. Gerrit Singgih, Ph.D. 

 (diiringi intrumentalia)— 
 

NY. UMAT KJ 450 : 1, 5 “HIDUP KITA YANG BENAR”                 do = Bes 4 ketuk 

Kantoria                                              

1. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. 

Dalam Kristus bergemar; janganlah tekebur. 

U Refr:     Dalam susah pun senang; dalam segala hal 

         aku bermazmur dan ucap syukur; itu kehendakNya! 
 

--Menyanyikan Bait 5 setelah pundi diedarkan, Umat tetap duduk-- 
 

U 5. Tuhan Yesus, tolonglah,sempurnakan syukurku. 

 Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku! Refr:   ……. 
 

DOA PERSEMBAHAN                                   berdiri 

P4 Umat kekasih Tuhan, mari berdoa bersama bagi persembahan yang sudah 

kita kumpulkan ini. 
 

U Tuhan yang baik, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami persembahkan 

pemberian sukarela dan pujian serta seluruh hidup untuk Tuhan pakai 

menjadi saluran berkat bagi sesame termasuk bagi pelayanan jemaat anak 

di GPIB ini, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, Amin. 

              Duduk 
 

IV. PENGUTUSAN 

 

WARTA UMAT 
 

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 194 : 1,2 “KURASAKAN NYALA API DALAM HATIKU”         
                        do = As 4 ketuk 

1. Kurasakan nyala api dalam hatiku, dib’rikan oleh Yesus, Tuhanku. 

Kuasa darah Penebus menyucikan jiwaku; bahagia memenuhi hidupku. 

Refr:      Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. 

          Haleluya bergema bagi Yesus, Rajaku. 

          Kurasakan Api Roh di hatiku. 
 

U 2. Kurasakan nyala apu dalam hatiku, jiwaku pun bersorak, bergemar. 

Sukacitaku penuh, Yesus hapus dosaku, ‘ku tetap percaya pada janjiNya. 
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Refr:      …… 

 

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 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 


