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la = e MM + 56

6 1 7 6 . 3 6 1 7 6 . . ' 6 6 7

Ya Al - lah Ba    - pa, Ma-ha - be - sar, na - ma- Mu

1 . 1 2 1 2 3 . . ' 3 3 5 6 . 6

ting   - gi dan ku-dus. Se - mes-ta a     - lam

5 6 5 3 . . ' 2 5 4 3   2 1 2   7 . 6 . .

cip- ta - an - Mu me- mu- ji Di   - kau s'lama   - nya.

Persiapan 
 Doa para presbiter petugas di konsistori 
 Penjelasan Tata Ibadah dan latihan lagu-lagu 
 Doa Pribadi umat 
  

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2 Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat 

beribadah di hari Minggu XVIII sesudah Pentakosta, Juga bagi jemaat 
yang baru pertama kali hadir dalam ibadah minggu di GPIB Jemaat 
Gibeon dan Bajem Jurang Mangu ini. Mari kita memberi salam kiri 
dan kanan kita sambil tersenyum kita berkata, “Selamat beribadah”. 
Pemberita Firman pada Ibadah ini adalah……………………………. 
Kiranya Ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan 
dan kita diberkati oleh-Nya. 

 

UNGKAPAN SITUASI 
P2 Perubahan jaman, berdampak pada banyaknya pilihan-pilihan dalam 

hidup, serta keterbukaan dalam mempercakapkan hal-hal yang 
dahulu dianggap tabu. Orang mempertanyakan adanya Tuhan,  
mempertanyakan kewajiban beribadah, perbedaan pendapat tentang 
orientasi seks sesama jenis, dan pilihan-pilihan bebas lainnya dalam 
hidup. Pada era Yosua, terkait relasi dengan Yang Maha Kuasa, 
pilihan-pilihan diberikan Yosua pada umat mau beribadah kepada 
siapa? Silahkan pilih..  
Bagaimana dengan ibu/bpk kalau diperhadapkan dengan pilihan-
pilihan hidup di era post-modern ini? jangan lupa sebagai orang 
beriman, pilihan apapun yang kita ambil, Allah terlibat di dalamnya. 
Mari kita ikuti ibadah pagi hari ini, agar semakin mantap dalam 
menetapkan pilihan hidup.  

 

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

Persekutuan kita. 
 

I. MENGHADAP TUHAN 
 

NY. UMAT GB 195 : 1,3-4 “YA ALLAH BAPA, MAHABESAR” 
kantoria 
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do = d MM + 100

1 2 3 4    . 3 6 . . 5    . 3 1    . 3 4    . 3

Ka- sih se - ti   - a Tu    - han   mem-bu  - at ku  - te-

2 . . 2 . . ' 2 3 4 3 . 2 5    . . 1    . 7

gun. Ka- sih se - ti     - a Tu     - han a-

6    . 5 4    . 6 5 . . 5 . . ' 5   5 5 5    . 5

ja   - ib ba  - gi - ku. Ka - sih se - ti   - a

1 . . 5 5 5 1 . 5 6 . 7 6 . . 6 . . ' 1 7 6

Tu  - han me- lam-pau-i a  - kal- ku, ka - sih se-

1 . 6 5 . . 1 . 4 3    . 5 2    . 3 1 . . 1 . .

ti  - a Tu    - han ti  - a    - da ta   - ra - nya.

U Ya Roh Penghibur, Mahakudus, Kaulah Pelindung umat-Mu. 
B’rikanlah kami cahaya-Mu, tinggallah dalam umat-Mu. 

 

… Prosesi Alkitab dibawa masuk… 
 
 

U Ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, langit dan bumi pun serta  
memuji Dikau, Mahabesar: Allah Tritunggal yang Kudus! 

 

VOTUM 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit 

dan bumi 
 

U 1 . 7 . 1 .   (KJ 476b) 
A       min 

 

NAS PEMBIMBING Yosua 23 : 11 
PF Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi TUHAN, Allahmu. 
 

SALAM 
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, 

Juruselamat kita, menyertai kamu. 
 

U Dan menyertaimu juga 
 

NY. UMAT GB 243:1-3 “KASIH SETIA TUHAN” 
Kantoria  
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U Kasih setia Tuhan menghalau kuatirku,  
kasih setia Tuhan pelipur jiwaku. 
Kasih setia Tuhan pengharapan hidupku,  
kasih setia Tuhan membuatku tent’ram. 

 

U Kasih setia Tuhan abadi s’lamanya. 
Kasih setia Tuhan betapa indahnya. 
Kasih setia Tuhan kokoh s’lama-lamanya,  
kasih setia Tuhan jaminan hidupku. 

                     duduk 
PENGAKUAN DOSA 
P2 Ya Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. 

Engkau adil, benar, baik dan kudus, karena itu kami datang gentar 
dan takut ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami. 
Kami sering mengucapkan perkataan tidak benar. Kami gagal 
mengalahkan nafsu dan keinginan jahat yang ada dalam diri kami. 
Kami tidak sungguh-sungguh melawan kejahatan dan juga tidak 
sungguh-sungguh melakukan kebajikan. Kadang kala kami 
membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, 
kemarahan dan kebencian. Kami patut mendapat hukuman Tuhan 
akibat dosa kami itu.  
Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan Pengasih 
dan Penyayang. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal 
dengan dosa dan kejahatan kami. Terima kasih ya Tuhan. 
Kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Karuniakanlah kepada 
kami Roh-Mu yang Kudus sehingga kami mampu melakukan yang 
benar dan baik, dan setia mengikuti Kristus hingga kami memperoleh 
hidup kekal yang Engkau janjikan bagi setiap orang percaya. 
Dalam nama AnakMu Yesus Kristus, kami memohon. Amin 

 

 

U KJ 43 “TUHAN, KASIHANI KAMI” 
TUHAN, kasihani kami! 
Kristus, kasihani kami! TUHAN, kasihani kami! 

 

BERITA ANUGERAH 
PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 

disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
Kitab Mazmur 103:8,10-12 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 242 : 1,2 “OH, KASIH ALLAH YANG BESAR”  
              do = D ¾ MM 76 

Lk2 Oh, kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun. 
Menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. 
Kar’na besarlah kasihNya dib’rikan Put’raNya. 
Oleh darahNya damailah, Allah dan manusia. 

U Refr:     Oh, kasih Allah mulia, tiada bandingannya. 
          Oh, kasih Allah s’lamanya di sorga terdengar. 
 

Prp Bumi dan juga isinya akan berlalu masanya. 
Tetapi kasih mulia, takkan berakhir s’lamanya. 
Lagu malaikat terdengar agungkan kasihNya; 
KasihNya pasti dan tetap, menebus manusia. Refr:  …… 

 

PERINTAH HIDUP BARU                   berdiri 
PF Marilah kita mendengar Perintah Hidup Baru seperti tertulis dalam 

Surat Titus 2:1-10 yang menyatakan: . . . . 
 Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 

seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia 
 

NY. UMAT GB 382 “GLORIA, GLORIA” 
U Gloria, Gloria, Gloria bagi Allah Bapa; 

Gloria, Gloria, Gloria bagi Yesus Kristus; 
Gloria, Gloria bagi Roh Kudus, Tritunggal yang kudus! 

          duduk 
KESAKSIAN PUJIAN 
 

II. PEMBERITAAN FIRMAN 

 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF …………………………………............. 
 

PEMBACAAN ALKITAB                   berdiri 
PF Umat Tuhan, mari mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari 

Alkitab, Haleluya! 
 

U KJ 473b “HALELUYA”                 do = D 4 ketuk 
 

P3  Bacaan Alkitab Hari ini dari Kitab Yosua 23 : 1 - 13 yang 
menyatakan:….. demikianlah pembacaan Alkitab.  

 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam 
hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah 

 

U KJ 474 “Kepada-Mu Puji-Pujian”                                 do = G 1 ketuk 
                 duduk 
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KHOTBAH : Tema: “TEKUN MENGASIHI TUHAN” 
 

----- saat teduh tanpa diiringi musik --- 

 
III. JAWABAN UMAT 

NY. UMAT GB 263:1-3 “KETIKA HIDUPKU SENTOSA” 
Kantoria                          do = C 4/4 MM 84 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prmp Meski oleh Iblis aku diserang, hatiku tenang dan teguh, 
 Sebab Kristus t’lah menyelamatkanku;  

darahNya menebus jiwaku. 
U Refr:    ……. 
 

Lk2 Marilah, ya Tuhan, datanglah seg’ra dengan sepenuh kuasaMu 
 Nafiri berbunyi dan langit lenyap;  

ya, tetap nyamanlah jiwaku! 
U Refr:     …….. 
 
PENGAKUAN IMAN                    berdiri 
PF Umat Tuhan, mari bersama semua orang percaya di segala waktu 

dan tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli.  
Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata: Aku percaya. . . 
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                 duduk 
DOA SYAFAAT (DOA BAPA KAMI & DOKSOLOGI GB 389b) 
 

KESAKSIAN PUJIAN 
 

AJAKAN PERSEMBAHAN 
P4 Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada TUHAN dengan 

memberi persembahan kepada-Nya.  
Dengarlah firman-Nya, “Aku berkata kepadamu, sesungguh-nya janda 
miskin ini memberi lebih banyak dari pada semua orang itu. Sebab 
mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi 
janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh 
nafkahnya.” (Lukas 21:3-4).  
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)— 

 Mari menyanyi dari: 
 

NY. UMAT KJ 292 : 1 - 3 “TABUH GENDANG”                  do = C 2 ketuk 
U Tabuh gendang! Sambil menari nyanyikan lagu yang merdu! 

Bunyikanlah gambus, kecapi: mari memuji Allahmu! 
Karya besar yang agung benar t'lah dilakukan-Nya  
terhadap umatNya! 

  

U Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur.  
Ikut serta kita percaya dan kepadaNya bersyukur:  
"TUHANlah baik, KasihNya ajaib kekal selamanya;  
terpuji namaNya!" 

 

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

U Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umatNya.  
Habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah!  
Puji terus yang Mahakudus: bebanmu yang berat digantiNya berkat! 

 
DOA PERSEMBAHAN                   berdiri 
P4 Umat terkasih, mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan 

dalam doa syukur : 
Ya Bapa Mahakasih, saat ini, kami memberikan persembahan syukur 
kepada-Mu. Ajarilah kami bahwa memberi bukan karena 
berkelebihan, tetapi sebagai wujud mengasihi-Mu. 
 



 - 8 - 

U Kiranya persembahan yang kami berikan ini berkenan di hadapan-Mu, 
karena kami memberikannya dengan penuh sukacita dan rasa syukur 
atas kasih sayang-Mu. Amin. 

                 duduk 
IV. PENGUTUSAN 

WARTA JEMAAT 
 

AMANAT                                                             berdiri  
PF Umat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam 

kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah Firman TUHAN yang telah 
saudara dengar. 

 

NY. UMAT KJ 344:1-3 “INGAT AKAN NAMA YESUS”       
do = Bes 4 ketuk 

U Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih: 
Nama itu menghiburmu k'mana saja kau pergi. 
Refr:    Indahlah nama-Nya, pengharapan dunia! 

Indahlah nama-Nya, suka sorga yang baka! 
 

Lk2 Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. 
Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Refr:    . . . 

 

Prmp Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar. 
  Bila kita dirangkulNya, sukacita pun besar. Refr:    . . . 

 
BERKAT 
PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah 

berkatNya: 
 TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau; 

TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau 
kasih karunia; 

 TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi  
engkau damai sejahtera. 

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

  


