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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). 

 Mempunyai relasi yang baik adalah impian semua orang dalam berhubungan 

dengan orang lain, terutama kalau relasi itu ada dalam perkawinan atau bisa 
juga dalam masa Pacaran. Selain itu kita menyadari bahwa membangun 

relasi yang baik tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, 
terutama dari diri sendiri. Bagaimana dengan ibu/bapak/saudara. Mengalami 

kesulitan kah? atau fine-fine saja?  

Mari kita masuk dalam ibadah sore hari ini dengan tema “Membangun 
Relasi Yang Sehat”  

Pelayan Firman dalam ibadah ini adalah Pdt.  Nancy Nisahpih-Rehatta. 
Umat Tuhan mari memujikan Lagu Kesehatian  

berdiri 
NYANYIAN KESEHATIAN (1) “Nyanyi Glory” 

      Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja 

      O nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja 
      Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja 

      Mari rayakan dan nyanyi 
  Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja 

O mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja 

Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja 
Mari rayakan dan nyanyi 

      Kita akan merasa bahagia, bila kita menyembah Dia 
      Kita akan merasa sukacita, bila kita semua nyanyi 

Glory, glory, glory bagi Sang Raja 
O nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja 

Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, Mari rayakan dan nyanyi. 
 

NYANYIAN KESEHATIAN (2) “Padang Gurun Menjadi Taman Tuhan” 

      Di saat ku berbeban berat, ku ingat ku punya Kau Tuhan 

      Hanya Kau yang paling peduli, keadaan yang kualami 
 

      Di saat ku hilang harapan, ku berlari padaMu, Tuhan 

      Hanya Kau yang paling mengerti jalan keluarku yang pasti 

      Refr:    Seperti tanganMu berkuasa,  

       mengubahkan padang gurun menjadi taman Tuhan. 

       Ku percaya Kau sanggup pulihkan kehidupanku 

       Seindah rancanganMu yang sempurna 
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..…Jemaat tetap berdiri bersaat teduh kira-kira 1 menit…. 
 

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

persekutuan kita 
Berdiri 

 

I. MENGHADAP TUHAN 
 

NY. UMAT GB 12 : 1,2 “Masuklah Semua Menghadap Tuhan”  
do = D 4/4 MM 92 

U 1. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya; 

       marilah rendahkan diri dan hati di hadapan takhta-Nya. 

       Dalam kekudusan dan kebenaran sujudlah kepada-Nya. 
       Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, kini dan selamanya.  
 

….. Prosesi Alkitab memasuki Ruang Ibadah …. 
 

U 2. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. 
       Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. 

       T'rimalah anug'rah, rahmat dan kasih dari Yesus, Tuhanmu. 

       Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. 
 

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 Titus 3 : 2, 
“Janganlah hendaknya memfitnah, janganlah hendaknya bertengkar 
hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua 
orang.” 

 

NY. UMAT GB 61 : 1 - 2 “Tuhan, Ajarkanlah KehendakMu”   do = F ¾ MM 108 

U 1. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu; nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. 

       ‘Kus’rahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepada-Mu 
 

U 2. Ajarlah kukenal anug’rah-Mu. Sinarilah dengan t’rang wajah-Mu 

       Hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ‘ku tetap bersama-Mu 

duduk 
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DOA HARI INI 
P2  Umat Tuhan, mari kita berdoa:  

 Ya Bapa di dalam kerajaan sorga. Saat ini kami datang menghadap 
hadiratMu yang kudus. Kami bersyukur atas berkat dan perlindunganMu 

sampai saat ini. Kami merasa aman dengan percaya kepadaMu ya Bapa. Saat 
ini, kami tersungkur mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. 

Kami tidak menjaga tingkah laku kami, kami lebih sering menghakimi orang 

lain tanpa menilai diri sendiri terlebih dahulu. Terkadang, kami juga 
mengeluarkan kata-kata yang tak berkenan dari mulut kami. Kami 

mengagungkan masa muda kami, dan kadang melecehkan mereka yang tua. 
Kami tidak mau direndahkan karena kami muda, tetapi keteladanan hidup 

kami tidak menggambarkan anak-anak Tuhan. Sebagai orang yang lebih tua, 

kami menuntut terlalu banyak dari generasi yang lebih muda. Lupa bahwa 
kami juga pernah muda, dan generasi yang lebih muda juga perlu 

didengarkan. Ya Bapa, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Baharuilah kami 
ya Bapa, agar kami lebih siap untuk taat dan setia menjadi anakMu, 

dengarkanlah doa permohonan ampun kami secara pribadi ya Tuhan……  
 

     ----- Instrument Refr Tetap Setia ---- 
 

 Ya Bapa, FirmanMu dalam Matius 11:28 yang menyatakan “Marilah kepada-
Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan    
kepadamu”. Terima kasih ya Tuhan karena tau kami tidak pernah seorang 
diri menjalani kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 

Amin 
 

NY. UMAT “Bagi Dia” 
Dia Yesus t'lah mati bagiku, Dia Tuhan s'lamatkan jiwaku 

Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya 

       Dia angkat ku jadi anak-Nya, b'ri damai di dalam hidupku 
       Bagi Dia sembahku, hanya Dia s'galanya bagiku. 

Refr:     Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya 
        Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur s'lama-lamanya. 

 

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 Petrus 3 : 1 - 7  yang menyatakan: 

.............  Demikian pembacaan Alkitab  
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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  “Membangun Relasi Yang Sehat” 

 
-SAAT TEDUH- 

 
III. JAWABAN UMAT 

 

NY.  UMAT GB 47 : 1 - 2 “Kasih Itu Sabar”                              do = D 4/4 MM 80  

Lk2     Kasih itu sabar, kasih itu murah hati.  
           Ia tak cemburu, tidak megahkan diri dan sombong. 

Prmp  Kasih itu sabar, kasih itu bersahaja, 

           kasih tak serakah, tidak mementingkan diri sendiri. 
U Refr:     Dalam kasih, kita saling memahami, 

 berbagi suka maupun duka bersama. 
 Tak memandang insan dalam perbedaan, 

 semua sama di hadapan Allah. 
 

Prmp  Kasih itu sabar, kasih itu memaafkan, 
           kasih tak pemarah, tak menyimpan kesalahan sesama 

Lk2     Kasih itu sabar, kasih itu tulus hati 
           kasih s'lalu bawa sukacita serta damai sejaht'ra.  

U Refr:   ........ 
 

Coda: Kasih itu sabar, kasih tak berkesudahan 
 Walau dunia hilang, tapi kasih tetap ada s’lamanya. 
 

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. 
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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 Lukas 6 : 38 mengatakan: “Berilah dan kamu akan diberi; 
suatu takaran yang baik, yang dipadatkan,yang digoncang dan yang tumpah 
ke luar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai 
untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu”  
Dengan mengingat firman Tuhan itu, Marilah kita mempersiapkan hati untuk 
memberi persembahan. Kita memuji Tuhan dari : 

 
NY. UMAT KJ 240A : 1 – 3 “Datanglah Ya Sumber Rahmat”     do = Es 3 ketuk 

U 1. Datanglah, ya sumber rahmat, selaraskan hatiku  

Menyanyikan kasih s'lamat yang tak kunjung berhenti.  
Ajar aku madah indah, gita balai sorgaMu.  

Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanMu. 
 

--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 (diiringi intrumentalia)— 
 

U 2. Hingga kini 'ku selamat dengan kuat yang Kaub'ri. 

       Kuharapkan akan dapat sampai di neg'ri seri. 
       Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat; 

       Untuk membela diriku dipikulNya salib b'rat. 
 

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

U 3. Tiap hari 'ku berhutang pada kasih abadi. 
       Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. 

       'Ku dipikat pencobaan meninggalkan kasihMu; 
       inilah hatiku, Tuhan, meteraikan bagiMu! 

 

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. Terima dan berkatilah 
persembahan kami ini ya Tuhan agar berkenan di hadapan-Mu dan menjadi 

berkat untuk pelayanan gerejaMu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. 
Duduk 
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IV. PENGUTUSAN 
 

WARTA UMAT DAN WARTA GERAKAN PEMUDA 
 

AMANAT PENGUTUSAN                                                   berdiri 
PF  Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, bangunlah relasi yang baik dengan 

sesama terutama dengan orang-orang yang terdekat denganmu, agar 
kebahagian mengisi hari-harimu. 

 

NY. UMAT GB 68 : 1 - 2 “Haruslah Yesus SepenuhNya”        do = E 4/4 MM 104  

U 1. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, 

       dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga,  
       Yesus hidup dalamku 
  

U 2. 'Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku,  

        dalam kasih,kebenaran, pengampunan, kekudusan,  
        dalam Yesus hidupku. 
 

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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