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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. 

Pemberita Firman dan pelayan Liturgi menyambut dengan penuh 
sukacita kehadiran saudara-saudara dalam ibadah Hari Minggu 
XIX Sesudah Pentakosta di GPIB Jemaat Gibeon 
Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan ungkapan 
syukur yang berkenan kepada Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. 

 Pemberita Firman dalam ibadah ini adalah ............. 
 

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

tengah persekutuan kita. 
 

MENGHADAP TUHAN 

 
Umat Menyanyi GB 6 : 1-4 “BERNYANYILAH ORANG PERCAYA 
Kantoria                   do = G 4/4 MM + 92 

1. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus, 
 t’rang Kristus tetap bercahaya, di dalam berita kudus. 
 

U 2. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih. 
Tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib 
 

----- Prosesi Alkitab dibawa masuk ----- 
 

Prp 3.  Siarkanlah t’rang pengampunan yang terbit atas bumi gelap. 
Lk2      sejahtera dan pembaruan akhirnya terjamin tetap. 
 

U    4.  Berbakti dengan bersedia kita ikut cahaya terang, 
      penuh bersyukur pada Dia yang oleh salib-Nya menang. 
 

V O T U M 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan 

langit dan bumi. 
 

U     AMIN   (KJ. 476b) 
        1    .   7   .  |  1   .   | 
        A        -  min. 
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do = d MM + 92

0   3 5 5 5 5 6 5 3  5   6   1 6 5 . '

  Ji- ka - lau bu - kan Tu-han yang memba-ngun ru - mah,

1   1 1   6 5 0   3 2   2 2   3 5 5 3 2    3 5

si - a- si - a- lah   u - sa-ha ti - ap o - rang yang membangun-

5 0   3 5 5 5 5 6 5 3 5 6 6 1 1 . '

nya.   Ji- ka - lau bu - kan Tuhan yang me- nga-wal ko - ta,

1   1 1   6 5 0   3 5 5 0   3 2   3 .   2 1 1 0

si - a- si - a - lah   pe-nga-wal  ber-ja     -   ga-ja - ga.

NAS PEMBIMBING (Mazmur 127 : 1) 
PF “Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha 

orang yang membangunnya; jikalau bukan Tuhan yang mengawal 
kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga.” 

 

S A L A M 
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa  dan Kristus 

Yesus, Juruselamat kita, menyertai kamu. 
 

U dan menyertaimu juga. 
 

Umat Menyanyi GB 293 “JIKALAU BUKAN  TUHAN” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

duduk 
PENGAKUAN DOSA 
P2 Umat terkasih, dengan rasa sesal dan malu serta kerendahan hati, 

mari kita mengaku kesalahan dan dosa dan memohon 
pengampunan Tuhan: 

 

….. jemaat mengaku dosa pribadi ..diiringi instrumentalia GB 28 ..... 
 

P2 Ya Allah, Bapa, kami mengaku bersalah dan berdosa kepada-Mu. 
Engkau memberi banyak berkat, kekuatan, kesehatan dan 
peluang bagi kami untuk membangun persekutuan, membangun 
karakter dan spiritualitas manusia dan membangun sarana fisik di 
jemaat, namun kami lalai dan lemah karena takut terhadap 
tantangan dan hambatan yang dilakukan oleh orang-orang di 
sekitar kami. Kepada-Mu, kami memohon: 

 

U Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. 
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P2 Ya, Yesus Kristus, kami mengaku bersalah dan berdosa kepada-
Mu. Engkau telah memberi karunia-karunia kepada para 
pemimpin-pelayan di Jemaat untuk memperlengkapi orang-orang 
kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh 
Kristus, tetapi kami lalai dan tidak setia melakukannya. Kami lebih 
sibuk dengan urusan sendiri. Kami menggunakan banyak alasan 
agar bisa menolak tugas pelayanan dan pembangunan jemaat.  

  Kepada-Mu, kami memohon: 
   

U Kristus, kasihani dan ampunilah kami. 
 

P2 Ya Roh Kudus, kami mengaku bersalah dan berdosa kepada-Mu. 
Engkau memberi kami pekerjaan yang baik, mampu menjalin 
hubungan dengan pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat, 
namun saat kami sedang membangun dan menghadapi tantangan 
dari pemerintah dan masyarakat, kami semua diam dan menjadi 
lemah serta hilang semangat dan keberanian. Kami kacau dan 
tidak bersatu. Akibatnya, kami tidak bisa membangun apa pun, 
karena lebih takut manusia daripada takut Tuhan.  

 Kepada-Mu, kami memohon: 
 

Umat Menyanyi GB 26 “AMPUNI UMATMU”       la = Bes MM + 72 
U      
 

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

disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam  
2 Timotius 1 : 9 – 10 yang menyatakan: “Dialah yang 
menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, 
bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan 
maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan 
kepada kita dalam Yesus Kristus sebelum permulaan zaman dan 
yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juruselamat kita 
Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan 
mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa.”  



5 

Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus 
kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi 
kita sekalian di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 

 

U Syukur kepada Tuhan. Amin. 
 

Umat Menyanyi GB 42 : 1,4 “KUASA DARAH YESUS MENYUCIKANMU” 
do = A 4/4 MM + 92 

U 1. Kuasa darah Yesus menyucikanmu  
hingga kau jadi putih bersih. 
Yakinkah engkau pada anug’rah-Nya?  
Sudahkah kau dibasuh bersih? 

 Refr: Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih 
   dalam darah Anakdomba yang Kudus? 
   Sudahkah kau dibasuh bersih? 
 

Prp 4. Hai tanggalkan jubah dosa tercemar, 
  hingga kau jadi putih bersih. 
Lk2   Tersedia sumber air yang jernih, 
  jiwa kotor menjadi bersih.   
U  Refr:    ........ 
 

PERINTAH HIDUP BARU                 berdiri 
PF Umat terkasih, dengarlah Perintah Hidup Baru seperti tertulis 

dalam 1 Petrus 2 : 1 – 6 yang mengatakan : “……………” 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 
seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah dunia! 

 

Umat Menyanyi KJ 397 : 1,3 “TERPUJI ENGKAU, ALLAH MAHA BESAR” 
U 1.Terpuji Engkau, Allah Mahabesar,  
 kar’na Yesus t’lah bangkit dan hidup kekal. 

Refr:    Haleluya, puji Tuhan! Haleluya! Amin! 
    Jiwa kami Kaujadikan segar abadi! 
 

Prp  3.  Dimuliakanlah Anakdomba kudus  
Lk2    yang mengurbankan diri, jadi Penebus. 
U    Refr:   ……. 

duduk 
PADUAN SUARA 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF ………………………………………….. 
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PEMBACAAN ALKITAB                 berdiri 
PF Umat Tuhan mari mendengar firman Tuhan dari Alkitab! Haleluya! 
 

U GB 394 “HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU” 
do = F 2/4 MM + 72 

 
P3 Pembacaan Alkitab dari Ezra 4 : 1 – 16 (dibaca secara silih ganti) 

yang mengatakan: “. . . . . . . . .” Demikian pembacaan Alkitab. 
 

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

 

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

 duduk 
K H O T B A H   

. . . . . saat teduh untuk menghayati firman Tuhan 
 

JAWABAN JEMAAT 

 
Umat Menyanyi KJ 343 : 1-3 “DUNIA DALAM RAWA PAYA” 
Kantoria                    do = G 4 ketuk 

1.    Dunia dalam rawa paya berjuang t’rus.  
    Kristen, manakah cahaya Injil kudus?  

Biar dalam g’lap gulita bergemilang t’rang berita:  
Satu saja Tuhan kita, Sang Penebus. 

 

 Lk2 2.  Bangunkan persekutuan sidang Jemaat  
    dan kumpulkan domba Tuhan yang tersesat.  
 Prp  Satu Sabda berkuasa mempersatukan bahasa 
    sekalian kaum dan masa, jauh dan dekat. 
 

U 3.  Yang menunjuk ujung jalan: T’rang Al-Kalam.  
  Yang memimpin pekerjaan: Raja Imam.  
   Jangan turut cita-cita dunia yang bergempita. 
   Satu saja Tuhan kita: Raja Salam. 
 

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. . . 

 duduk 
DOA SYAFAAT (DOA BAPA KAMI & DOKSOLOGI GB 389b). 
 

PADUAN SUARA 
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PENGUCAPAN SYUKUR 
P4 Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur dan memberi 

persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut dan tangan kita.  
1 Tawarikh 16 : 29 mengatakan: “Berilah kepada Tuhan kemuliaan 
nama-Nya, bawalah pesembahan dan masuklah menghadap Dia! 
Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan 
kekudusan.” 

 

--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 Pelembagaan Bajem 

(diiringi intrumentalia)— 
 

Umat Menyanyi KJ 337 : 1-3 “BETAPA KITA TIDAK BERSYUKUR” 
Kantoria                    do = D 4 ketuk 
1. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur; 

Lautnya luas, gunungnya megah,  
menghijau padang, bukit dan lembah. 

U Refr:     Itu semua berkat karunia Allah yang Agung, Mahakuasa; 
       Itu semua berkat karunia Allah yang Agung, Mahakuasa. 
 

--Menyanyikan Bait 2&3 setelah pundi diedarkan, Umat tetap duduk— 
 

U 2.Alangkah indah pagi merekah bermandi cah’ya surya nan cerah, 
 Ditingkah kicau burung tak henti,  

bunga pun bangkit harum berseri. Refr:  ….. 
 

U 3.Bumi yang hijau, langitnya terang,  
berpadu dalam warna cemerlang 
Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh.  
Refr:  …. 
 

DOA SYUKUR                        berdiri 
P4 Umat Tuhan, mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan 

dalam doa syukur: Ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu atas 
segala berkat, jasmani dan rohani yang Engkau limpahkan dalam 
hidup dan kerja-layan kami. Kepada-Mu, kami memberi sebagian 
kecil daripadanya untuk mendukung pelayanan kasih dan keadilan 
kepada sesama dan pembangunan tubuh Kristus.  

 

U Terima dan kuduskan persembahan ini, ya Tuhan, agar dikelola 
dengan baik dan benar serta digunakan untuk kemuliaan nama-
Mu dan demi sejahtera di tengah jemaat dan masyarakat. Dalam 
nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. 

 duduk 
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P E N G U T U S A N 
 

WARTA JEMAAT 
 

AMANAT PENGUTUSAN                                                  berdiri 
PF  Umat Tuhan, engkau mungkin memiliki masa lalu yang buruk 

dan kelam, tetapi engkau tidak harus memiliki masa depan yang 
kelam juga. Tinggalkan yang buruk di belakangmu dan tetap 
berpikir positif untuk meraih yang lebih baik di depan. 

 

Umat Menyanyi KJ 436 : 1,3 “LAWANLAH GODAAN” 
do = As  6 ketuk (2x3) 

U 1.Lawanlah godaan, s’lalu bertekun; 
tiap kemenangan kau tambah teguh; 
nafsu kejahatan harus kau tentang; 
harap akan Yesus; pasti kau menang. 

 Refr: Mintalah pada Tuhan, agar kau dikuatkan; 
   Ia b’ri pertolongan; pastilah kau menang. 
 

Prp 3. Allah memberikan tajuk mulia 
              bagi yang berjaya di dalam iman; 
Lk2     Kristus memulihkan kau yang tertekan, 
  harap akan Yesus; pasti kau menang. 
U   Refr: ......... 
 

BERKAT 
PF Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta 

terimalah berkat-Nya:  
 Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang 

kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala 
Agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita, kiranya 
memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan 
kehendak-Nya, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan 
kepada-Nya, oleh  Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai 
selama-lamanya. Amin. 

 

U GB 402a   “AMIN”                                 do = C 4/4 MM + 84 
 
 
 

 
 

Selamat hari Minggu, 
Tuhan memberkati kita sekalian. 


