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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). 

 Seorang penyair Romawi terkenal pernah menuliskan “Bagi 
pemiliknya, uang yang terkumpul itu dapat menjadi penguasa tetapi 
juga dapat menjadi pelayan”. Harta dan kekayaan pada dirinya sendiri 
bersifat netral. Tergantung bagaimana kita memandang dan 
mempergunakan. Apakah harta milik tersebut menjadi tuan atau 
pelayan bagi hidup kita. Lalu apa kata Firman Tuhan? Mari kita masuk 
dalam ibadah sore hari ini dengan tema “Tuan Atau Pelayanmu?” 
Pelayan Firman dalam ibadah ini adalah Pnt. Rendy Joseph  
Umat Tuhan mari kita berdiri dan memberikan salam pada mereka 
yang ada di sekitar kita dengan tersenyum sambil mengatakan, “Apa 
kabar? Tuhan itu baik”. Sekarang marilah kita memujikan Lagu 
Kesehatian  
 

NYANYIAN KESEHATIAN (1) “Ajaib Kau Tuhan” 
Tak terbayang kebesaranMu  
dan tak terbanding kekuatanMu Tuhan. Kau megah bagiku. 
Segenap jiwa dan pengharapan  
t’lah kuserahkan Tuk rencanaMu Tuhan. Kau Raja atasku 
Hanya Kau yang layak ditinggikan 
Refr:     Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa  

Kau sumber kemenanganku  
Layak berkuasa, mem’rintah selamanya  
Yesus kaulah Raja mulia 

 

NYANYIAN KESEHATIAN (2) “MenyenangkanMu” 
Tuhan kumau menyenangkanMu, Tuhan bentuklah hati ini  
Jadi bejana untuk hormatMu, cemerlang bagai emas Murni 
 

Tuhan kuserahkan hatiku semua kuberikan padaMu  
Kuduskan hingga tulus selalu agar aku menyenangkanMu 
Refr:     MenyenangkanMu SenangkanMu hanya itu kerinduanku 

  MenyenangkanMu Senangkan hatiMu hanya itu kerinduanku 
 

..…Jemaat tetap berdiri bersaat teduh kira-kira 1 menit…. 
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AJAKAN BERIBADAH  
P2 Umat Tuhan, mari menyambut Firman Tuhan hadir di tengah - tengah 

persekutuan kita 
berdiri 

I. MENGHADAP TUHAN 
 

NY. UMAT GB 1 : 1 – 2 “Pujilah Sang Pencipta”               do = C 4/4 MM 84  
U Refr:    Pujilah Sang Pencipta, Mahamulia,  

       pujilah Dia hai segala malak-Nya, 
       Keagungan-Nya mengatasi semesta,  
       segala yang tercipta puji nama-Nya. 

U 1. Samud'ra raya, gunung, lembah,  
       hewan, tumbuhan, hai bernyanyilah. Refr:   …… 
 

….. Prosesi Alkitab memasuki Ruang Ibadah …. 
 

Refr:       ………..    
U 3. Tua dan muda hai ikutlah, 
       angkat suaramu, nyanyi bergemar. Refr:    ……. 
 

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 Ibrani 13 : 5 

yang mengatakan: “Janganlah kamu menjadi hamba uang dan 
cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah 
telah berfirman: "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan 
Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." 

 

NY. UMAT PKJ 282 : 2,3 “Tuhan, Tolonglah, Bangunkan Iman” 
do = Es 4 ketuk 

2.  Hati bersujud, jiwa menyembah; hidupku masyurkan kasih-Mu. 
Hati bersujud, jiwa menyembah; hidupku masyurkan kasih-Mu. 
T’rimalah baktiku, layakkan diriku, untuk memuliakan nama-Mu. 
Hati bersujud, jiwa menyembah; hidupku masyurkan kasih-Mu. 
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3.  Harta dan karya, takhta dan nama, kusembahkan bagi nama-Mu. 
Harta dan karya, takhta dan nama, kusembahkan bagi nama-Mu. 
T’rimalah, ya Tuhan, baktiku bagi-Mu, dan berkati akta imanku. 
Harta dan karya, takhta dan nama, kusembahkan bagi nama-Mu. 

duduk 
DOA HARI INI 
P2  Umat Tuhan, 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. 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. Dengarkanlah doa permohonan ampun kami 

secara pribadi ya Tuhan…… 
  

     -----“ Sentuh HatiKu (Refr)” (Instrument) ---- 
 

 Ya Bapa, kami tau Engkau selalu mengampuni kami. Ajarkan kami 

agar mau merendahkan diri dan hati serta menyadari bahwa kami 

harus berubah. Dan harus terus berubah. Pengampunan dosa setiap 

minggu tidak bermakna apa-apa kalau tidak ada perubahan dalam 

hidup kami. FirmanMu dalam Ulangan 8:18 mengatakan: “Tetapi 

haruslah engkau ingat kepada TUHAN, Allahmu, sebab Dialah yang 

memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, 

dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkanNya dengan 

sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini.” Terima kasih 

Tuhan karena kami semakin dikuatkan bahwa kekayaan yang kami 

milikipun, harta yang ada pada kami, sumber pencapaiannya adalah 

Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. 

Amin 
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NY. UMAT GB 262 : 1,2 “Bagai Rusa Rindukan Air”         do = D 4/4 MM 76 

1. Bagai rusa rindukan air, jiwaku merindukan-Mu. 
Engkau, Tuhan, hasrat jiwaku, 'kusembah selamanya. 
Refr:  Hanya 'Kau kekuatanku, perisai dan kes'lamatanku. 

Engkau, Tuhan, hasrat jiwaku 'kusembah selamanya. 
 

2. Kau sahabat dan 'Kau saudara, bahkan Raja bagiku, 
'ku kasihi Engkau, Tuhanku. lebih dari siapapun. Refr:   …… 
 

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 Yakobus 5 : 1 - 4  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 
KHOTBAH  “Tuan Atau Pelayanmu?” 
 

-SAAT TEDUH- 
 

III. JAWABAN UMAT 
 

NY.  UMAT NKB 167 : 1,2 “Tuhan Yesus Sahabatku”        
do = F 4 ketuk 

U 1.Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat,  
melebihi segalanya bagiku: 

       Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah,  
       mengampuni menyucikan diriku.  

Penghibur dalam duka, Penolong yang teguh;  
kepadaNya ‘ku serahkan kuatirku 
Refr: Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, 

           melebihi segalanya bagiku. 
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U 2.Di setiap pencobaan dan duka batinku  
Ia benteng dan perisaiku tetap. 

       Demi Dia ‘ku tinggalkan berhala hatiku;  
oleh Dia ‘ku bertahan dan tegap. 

       Digoda oleh Iblis, ‘ku takkan menyerah;  
Yesus jamin kemenangan imanku. 
Refr: Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, 

           melebihi segalanya bagiku. 
 

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 1 Tawarikh 16 : 29  mengatakan: “Berilah 
kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan 
masuklah menghadap Dia! Sujudlah menyembah kepada TUHAN 
dengan berhiaskan kekudusan.”  
Dengan mengingat firman Tuhan itu, Marilah kita mempersiapkan hati 
untuk memberi persembahan. Kita memuji Tuhan dari : 
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NY. PERSEMBAHAN KJ 298 : 1 – 3 “Selama Bumi Didiami”   
do = F 4 & 2 ketuk 

U 1. Selama bumi didiami, berbunga t’rus, berbuah baik, 
       Engkau, ya Allah, Bapa kami; sembah syukur padaMu naik 
 

--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 Renovasi atap gedung gereja dan Pastori 1  

(diiringi intrumentalia)— 
 

U 2. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, 
       sabda kasihMu berkuasa dan nama Yesus disebut. 

 

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

U 3. Burung di langit Kausuapi, bunga di ladang berseri; 
        tak usah kami pun kuatir: seluruh hidup Kauberi. 

 

DOA SYUKUR                    berdiri 
GP Umat terkasih, 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 kedalam kehidupan sesehari dan renungkanlah: Jika 

fokus hidupmu untuk menjadi berkat bagi sesama, maka Allah akan 
memastikan bahwa berkatmu cukup. 

  
NY. UMAT GB 121 : 1,2 “HAI, PERGI DAN WARTAKAN” 
1. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu. 

Baik di rumah, sekolah dan di kantor; juga disetiap waktu dan tempat. 
Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. 
Itu sikap yang harus kau lakukan kar'na Kristus nyata dalam hidupmu. 

 

2. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatan-Mu. 
Juga dalam segala tindakanmu, jadikanlah Firman Tuhan pandumu. 
Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. 
Jangan bimbang dan jangan kau kuatir; 
Roh Kudus membimbing dan menolongmu. 
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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”  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  


