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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). 
 Sebagai manusia, seringkali kita menilai seseorang dari satu sisi kita tanpa 

memperhatikan sisi orang lain. Kita tidak belajar melihat orang lain dari sisi 
kita. Kita menganggap diri kita dan penilaian kita yang paling benar. Kita 

cenderung menjadi hakim bagi sesama. Apa yang salah? Karena kita lebih 

fokus pada kekurangan orang lain. Mari kita ikuti Ibadah sore ini dengan 
tema “Fokus Pada Kelebihan Bukan Kekurangan.” 

Pelayan Firman dalam ibadah ini adalah Pdt. Danny Titaley 
Umat Tuhan mari memujikan Lagu Kesehatian  

berdiri 
NYANYIAN KESEHATIAN (1) “Lebih Dari Pemenang” 

Lebih dari pemenang dalam segala perkara 

Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya 
Jika Allah di pihak kita 

Siapa dapat melawanKita lebih dari pemenang 
Refr:    Haleluya kibarkanlah panjiNya 

        Yesus Raja segala Raja haleluya bangkitlah gerejaNya  

        Kita lebih, lebih dari pemenang 
 

NYANYIAN KESEHATIAN (2) “Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil” 
 Ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau bertindak 

 Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanMu 
 Ku aman, karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang 

 Hidupku hanya ditentukan, oleh KuasaMu 
 Refr:     Bagi Tuhan tak ada yang mustahil 

         Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin 

         Mujizat-Nya disediakan bagiku 
         Ku diangkat dan dipulihkan-Nya 

 

..…Jemaat tetap berdiri bersaat teduh kira-kira 1 menit…. 

 
 

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

persekutuan kita  
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I. MENGHADAP TUHAN 
 

NY. UMAT GB 4 : 1,3 “Bersorak Bagi Tuhan”                          do = D 4/4 MM 92 

U 1. Bersorak bagi Tuhan, wahai umat-Nya;hendaklah orang jujur puji nama-Nya. 

       Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana,  
       bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah.  
 

….. Prosesi Alkitab memasuki Ruang Ibadah …. 
 

U 3. Tindakan keadilan disukai-Nya, dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. 
       Dengan kuasa Firman, langit pun dijadikan;  

       Tentarapun tercipta oleh nafas-Nya. 
 

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 Pengkhotbah 9 : 

10, “Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah 
itu sekuat tenaga, Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan 
dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi.” 

 

NY. UMAT GB 246 : 1 “Aku Mau Bersyukur”    do = Bes 4/4 MM 88 

U 1. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa, 
       aku mau bermazmur bagi-Mu, ya Tuhan.  

       Kar'na kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi; 
       kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. 

       Ditinggikan dirimu di atas langit. 

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

       Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. 
duduk 

DOA HARI INI 

P2  Umat Tuhan, mari kita berdoa:  
 Bapa, kami mengucap syukur atas hari-hari yang telah kami lalui. Bila saat ini 

kami dapat memasuki hari yang baru, kami menyadari bahwa ini semua 
hanya karena anugerah-Mu semata. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam 

hidup kami.  
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Bapa, berikanlah kepada kami hati yang senantiasa mengasihi-Mu dan juga 
mengasihi sesama manusia. Karuniakanlah hikmat-Mu kepada kami agar 

kami bisa menjadi warna Negara yang taat akan hukum dan tidak melanggar 
aturan-aturan yang ada. Pakai dan jadikanlah kami alat bagi kemuliaan-Mu di 

tengah bangsa Indonesia ini, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan melalui 
kehidupan dan pekerjaan pelayanan kami. Mampukan kami juga bertingkah 

laku penuh kasih pada keluarga, teman maupun sesama jemaat Tuhan di 

gereja. Jangan sampai kami hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi 
tidak melakukan apa yang kami dengar. Dengarkanlah Doa pribadi kami 

masing-masing ya Tuhan…..  
 

 

     -----“ Pelangi Sehabis Hujan (Refr)” (Instrument) ---- 
 

 

 Ya Tuhan, Terima kasih kami percaya Engkau mendengar dan akan 

menjawab doa permohonan ampunan kami. 
 FirmanMu dalam Matius 7:12 menyatakan, "Segala sesuatu yang kamu 

kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga 
kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi”. Biarlah 

firmanmu ini berbuah dalam hidup kami, agar kami tidak cepat menghakimi, 

tetapi belajar memahami dan menerima orang yang berbeda dari kami. Demi 
nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kami. Amin 

 

NY. UMAT PKJ 149 : 1 - 2 “Ucap Syukur Pada Tuhan”                do = F 2 ketuk  

U 1. Ucap syukur pada Tuhan kar’na kita dis’lamatkan olehNya. 
        Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagiNya. 
 

U 2. Nyanyikanlah dengan riang kar’na kasih setia Tuhan, nyanyilah. 

       Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagiNya. 
 

PUJI-PUJIAN  
 

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 1 Samuel 12 : 1 – 7  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 
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duduk 
KHOTBAH  “Fokus Pada Kelebihan Bukan Kekurangan” 
 

-SAAT TEDUH- 

 

III. JAWABAN UMAT 

 
NY.  UMAT GB 261 : 1 - 2 “Aku Insan Yang Lemah”             do = Bes 4/4 MM 72 

U 1. Aku insan yang lemah, Yesus kekuatanku. 
       'Ku tenang selamanya, asal Yesus dekat padaku. 

Refr:    Bersama-Mu, Tuhanku, itu kerinduanku. 

                   T'rus berjalan dengan-Mu; ya Tuhan, bimbing langkahku. 
 

U 2. Dalam dunia yang kejam, jalan hidup pun kelam; 

       Siapakah andalanku? Tiada lain hanyalah Tuhanku! Refr:   ....... 
 

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 

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 Pendewasaan dan 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 119 : 108  mengatakan: “Kiranya persembahan 
sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadaMu ya Tuhan, dan 
ajarkanlah hukum-hukum Mu kepadaku.”  
Dengan mengingat firman Tuhan itu, Marilah kita mempersiapkan hati untuk 
memberi persembahan. Kita memuji Tuhan dari : 
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NY. PERSEMBAHAN GB 78 : 1 – 3 “Yesus Kristus,Sumber Hidup”  
do = As 4/4 MM 104  

Refr:     Yesus Kristus, Sumber Hidup, Jurus’lamat, Dialah! 
        Dalam t’rang-Nya ada hidup; puji Dia s’lamanya! 

U 1. Keadilan dan hukum-Nya bagai benteng yang teguh, 
       bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Refr…. 
 

--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)— 

 

Refr:     Yesus Kristus, Sumber Hidup, Jurus’lamat, Dialah! 
        Dalam t’rang-Nya ada hidup; puji Dia s’lamanya!! 

U 2. Di naungan kasih Tuhan manusia berteduh; 
dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Refr…. 

 

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

Refr:     Yesus Kristus, Sumber Hidup, Jurus’lamat, Dialah! 

        Dalam t’rang-Nya ada hidup; puji Dia s’lamanya! 
U 3. Bahagia dan sentosa dialami umat-Nya; 

sukacita dan sejaht'ra dalam Kristus s'lamanya. Refr…. 
 

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 
 

AMANAT PENGUTUSAN                                          berdiri 
PF  Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, dan renungkan hal berikut: 

Janganlah kita terlalu cepat menilai dan menghakimi orang lain, tanpa 
mengetahui terlebih dahulu apa alasan dibalik setiap kata-kata dan tindakan 

seseorang. Belajarlah memahami diri sesamamu. Jangan hanya menuntut 
dimengerti, 
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NY. UMAT KJ 424 : 1 - 2 “Yesus Menginginkan Daku”         do = F 6 ketuk (2x3) 

U 1. Yesus menginginkan daku bersinar bagiNya, 

       di mana pun 'ku berada, 'ku mengenangkanNya. 
Refr:     Bersinar, bersinar; itulah kehendak Yesus; 

        bersinar, bersinar, aku bersinar terus. 
 

U 2. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, 
       manis dan sopan selalu, ketika 'ku bermain. Refr:    …… 
 

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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