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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 Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat 

beribadah di hari Minggu XX 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 Umat Tuhan, yang namanya penyesalan selalu berada di belakang. 

Penyesalan lahir kalau kita salah menentukan prioritas hidup, salah 
memilih, atau salah memutuskan. Hidup ini penuh dengan pilihan-
pilihan. Bagaimana agar tidak salah menentukan pilihan? Selalu 
libatkan Allah, pikirkan dan pertimbangkan segala sesuatu dengan 
cermat dan teliti. Kesalahan fatal umat Israel, mengikuti keinginan diri 
sendiri dan sama sekali tidak melibatkan Allah. Apa yang memuaskan 
dan menyenangkan mereka, itu yang dipilih dan dilakukan. Mereka 
tuai penghukuman Allah. Tetapi Allah pengasih itu berjanji akan 
memulihkan mereka kembali. Mari kita masuk dalam ibadah minggu 
ini dengan semangat memuji Tuhan dan menggumuli FirmanNya 
sehingga hidup semakin benar dan baik. 
  

 

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

Persekutuan kita. 
 

I. MENGHADAP TUHAN 
 

NY. UMAT KK 2 : 1-3 “ALLAH HADIR BAGI KITA”           do = G ¾ MM 84 
kantoria 

1. Allah hadir bagi kita dan hendak memb’ri berkat, 
Melimpahkan kuasa RohNya bagai hujan yang lebat. 

U Refr:    Dengan Roh Kudus, ya Tuhan, umatMu berkatilah! 
         Perbarui hati kami; o, curahkan karunia. 

 

… Prosesi Alkitab dibawa masuk… 
 

Lk2 Allah hadir, sungguh hadir di jemaatNya yang kudus; 
 Biar kasih karuniaNya menyegarkan kita t’rus.  
U Refr:  ….. 
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Prmp Allah hadir! O, percaya dan berdoa padaNya 
  Agar kita dikobarkan oleh nyala kasihNya. 
U  Refr:    Dengan Roh Kudus, ya Tuhan, umatMu berkatilah! 
           Perbarui hati kami; o, curahkan karunia. 
 

VOTUM 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit 

dan bumi 
 

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

 

NAS PEMBIMBING Yohanes 10 : 10 
PF “Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan 

membinasakan; Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan 
mempunyainya dalam segala kelimpahan”. 

 

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

Juruselamat kita, menyertai kamu. 
 

U Dan menyertaimu juga 
 

NY. UMAT KK 42 “MULIA, MULIA NAMANYA”               do = G 4/4 MM 92 

U Mulia, mulia namaNya. Bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah! 
 Mulia, kekuasaanNya memb’ri berkat bagi jemaat, bersyukurlah! 
 Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. 
 Dialah selamanya Sang Raja benar! 
 Mulia, mulia namaNya Sang Penebus, Mahakudus, Mahabesar! 

                     duduk 
PENGAKUAN DOSA 
P2 Mari umat yang menjadi permata hati Tuhan, kita tundukkan kepala 

dan memohon ampunan Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran 
kita: Ya Tuhan Allah, kami bersyukur karena Engkau telah 
mengampuni dosa-dosa kami. Jadikan kami seorang pengasih dan 
pengampun seperti Engkau sendiri adalah Allah yang kaya akan 
pengampunan, kasih, dan kemurahan. Mampukan kami untuk 
mengampuni mereka yang telah bersalah kepada kami  dan 
mendoakan mereka seperti doa Putera-Mu Yesus Kristus: “Ya Bapa, 
ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka 
perbuat” (Lukas 23:34). Dengan pengampunan yang kami berikan 
kepada mereka, kami pasti mengalami kelegaan karena tidak lagi 
dikuasai dengan ikatan masa lampau yang penuh kemarahan dan 
kebencian. Dengan demikian, hubungan kami dengan Engkau 
semakin hangat dan mesra. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. 
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NY. UMAT  KK 66/PKJ 37 : 1-2 “BILA KURENUNG DOSAKU”   
Kantoria                do = G 4/4 MM 72 
1. Bila kurenung dosaku padaMu, Tuhan, 

Yang berulang kulakukan di hadapanMu. 
Refr:     Kasih sayangMu perlindunganku.  
          Di bawah naungan sayapMu damai hatiku. 
          Kasih sayangMu pengharapanku. 
          Usapan kasih setiaMu s’lalu kurindu. 
 

U    Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, 
Iri hati dan benciku kadang menjelma. Refr:  …. 

 

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

disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
Kitab Kisah Para Rasul 4 : 11-12 yang menyatakan: “Yesus adalah 
batu yang dibuang oleh tukang-tukang bagunan -yaitu kamu sendiri- 
namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di 
dalam siapa pun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong 
langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang 
olehnya kita dapat diselamatkan.” 
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. 
 

NY. UMAT KK 115 : 1-2 “BESARKAN NAMA TUHAN”    la = D 2/4 MM 54 

Kantoria 

1. Besarkan nama Tuhan, Haleluya;  
kasihNya tak berkurang, Haleluya! 
Sekalipun keluhan menimpa umatNya,  
berkatNya ditemukan, Haleluya! 
 

U 2. Dib’riNya hidup baru, gelap menjadi t’rang;  
sabdaNya besertamu di ngarai yang kelam. 
Hai kamu yang selalu padaNya berpegang, 
Tak usah ragu-ragu: tuntunanNya tent’ram! 

 

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

Surat 1 Korintus 13 : 4 - 8 yang menyatakan: . . . . 
 Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 

seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia 
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NY. UMAT KK 425 “KUNYANYIKAN KASIH SETIA TUHAN” 
do = C 4/4 MM 100 

U Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. 
 Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan s’lamanya. 
 Kututurkan tak jemu kasih setiaMu, Tuhan: 
 Kututurkan tak jemu kasih setiaMu turun temurun. 
 Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. 
 Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan s’lamanya. 

          duduk 
PUJI-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 Yoel 2 : 18 – 27 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 

KHOTBAH : Tema: “TUHAN MENJANJIKAN PEMULIHAN UMAT” 
 

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

III. JAWABAN UMAT 
 

NY. UMAT KK 368 : 1,3 “SEGALA BENUA DAN LANGIT PENUH” 
Kantoria                           do = D 4/4 MM 126 

1. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi  
Nama yang sangat merdu, 
penghiburan orang berhati penat,  
Pengharapan orang yang sudah sesat 
Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal Penebus? 
 

U 3. Sekalian bangsa sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, 
 Dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di surga pujian sembah: 
 “Yesus, Yesus, Tuhan Kudus, dipuji kekal namaMu, Penebus!” 



 - 6 - 

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) 
 

PUJI-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 Tanggap Bencana 
 (diiringi intrumentalia)— 

 

NY. UMAT KK 378 : 1 - 3 “INGATLAH, INGATLAH”        do = E 4/4 MM 96 

Bait 1: Kantoria; Bait 2: Umat; Bait 3: Umat. 
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--Menyanyikan Bait 3 setelah pundi diedarkan, Umat tetap duduk— 
 

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 bukanlah karena kami 
berkelebihan, tetapi sebagai wujud mengasihi-Mu. Dan kami akan 
terus melakukannya, karena kasih di dalam Tuhan tidak pernah 
berakhir. 
 

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 KK 541 : 1-2 “TUHAN YESUS SAHABATKU”       
do = F 4/4 MM 72 

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 kuserahkan kuatirku. 
Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, 
Melebihi segalanya bagiku. 

 

U 2. Di setiap pencobaan dan duka batinku Ia benteng dan perisaiku tetap. 
 Demi Dia kutinggalkan berhala hatiku;  

oleh Dia, ‘ku bertahan dan tegap. 
Di goda oleh Iblis, ‘ku takkan menyerah: 
Yesus jamin kemenangan imanku. 
Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, 
Melebihi segalanya bagiku. 
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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 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


