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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). 

 Sebagai umat manusia seringkali kita mengandalkan kekuatan diri 
sendiri, dan menganggap diri kita paling hebat, dan mengabaikan 
Tuhan. Kita lupa kemampuan kita menjalani hari, bukan dari diri 
sendiri melainkan bersumber dari Allah. Marilah kita beribadah dan 
belajar dari Yosua yang berani memutuskan untuk berpaut pada Allah 
dengan alasan sejarah panjang berjalan bersama dengan Allah. 
Bagaimana dengan kita? Apa alasan kita beribadah dan berpaut pada 
Allah?  Tema ibadah sore ini adalah “Terus Berpaut Pada Tuhan”. 
Pelayan Firman dalam ibadah ini adalah Pdt. Melkianus Nguru. 
Umat Tuhan mari memujikan Lagu Kesehatian  

berdiri 
NYANYIAN KESEHATIAN (1)Medley 

”KasihNya seperti sungai” 
Kasih-Nya Seperti Sungai, Kasih-Nya seperti sungai 
Kasih-Nya seperti sungai, Kasih-Nya seperti sungai di hatiku 
Mengalir di waktu hujan, Mengalir di waktu panas 
Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. 
 

“Ku Jatuh Cinta Pada-Nya” 
Ku jatuh cinta pada-Nya, tambah dan dalam  
Dan tambah dan dalam lagi. 
Ku jatuh cinta pada-Nya, tambah dan dalam  
Dan tambah dan dalam lagi 
Yesus indah dan indahlah, semakin indah o….o 
Cinta-Nya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta pada-Nya 
Tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi 
 

“Hanya Yesus” 
Hanya Yesus 3x pujaanku 
Hanya Yesus 3x ya Allahku 
Hanya Yesus 3x ya Rajaku 
Hanya Yesus oh hanya Yesus kekasihku. 
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NYANYIAN KESEHATIAN (2) “Kupercaya JanjiMu Ajaib” 
Sungguh besar setia-Mu Kau nyatakan bagiku 
Kau Bapa yang s’lalu mengerti isi hatiku 
Kemuliaan-Mu Kau janjikan aku tetap percaya  
Refr:     Kupercaya janjiMu ajaib terukir dalam kehidupanku 

Ku berserah didalam kekuatan-Mu, Kupercaya 
 

..…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 PKJ 7 : 1 – 2 “Bersyukurlah Pada Tuhan”       do = C 4 ketuk 

U   Bersyukurlah pada Tuhan, Serukanlah namaNya! 
Bernyanyilah bagi Tuhan, Mari bermazmurlah! 
Refr:   Pujilah Tuhan, hai jiwaku Pujilah namaNya 

Aku hendak bernyanyi Seumur hidupku 
 

….. Prosesi Alkitab memasuki Ruang Ibadah …. 
 

Lk2 Hatiku siap, ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, 
Karena Engkau Mahabaik, Setia dan benar.  

U Refr:   ….. 
 

Prmp Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, 
Dan memuliakan namaNya untuk selamanya! 

U 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 
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NATS PEMBIMBING  
PF Nats Pembimbing kita hari ini sebagaimana tertulis dalam         

Yesaya 40 : 31 “Tetapi orang – orang yang menanti-nantikan Tuhan 
mendapat kekuatan baru; mereka seumpama rajawali yang naik 
terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi 
lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.” 

 

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 
DOA HARI INI 
P2  Umat Tuhan, mari kita berdoa:  
 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. Dengarkanlah doa Pengakuan dosa kami 
masing-masing ya Tuhan… 
 

     -----instrumen “Di saat Ini Kuangkat Tembang” 1 bait ---- 
 

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. 
Ya Tuhan, dalam Lukas 12:35-37a, Engkau mengatakan: “Hendaklah 
pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah 
kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya   
yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok 
pintu, segera dibuka pintu baginya.  Berbahagialah hamba-hamba 
yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang”.  
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FirmanMu ini mengingatkan kami untuk menjaga tingkah laku dan 
karakter hidup kami, terus mengubah diri menjadi seperti yang Tuhan 
inginkan. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami 
berdoa. Amin.  

       
NY. UMAT GB 262 : 1 - 3 “Bagai Rusa Rindukan Air”        

do = D 4/4&2/4 MM 76 

U 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. 
 

Lk2 Kau sahabat dan 'Kau saudara, bahkan ‘Kau, Raja bagiku, 
'ku kasihi Engkau, Tuhanku. lebih dari siapapun. 

U Refr:    …… 
 

Prmp Merindukan Engkau bagiku melebihi segalanya. 
Sukacitaku 'Kau penuhi, 'Kau puaskan jiwaku. 

U 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 Yosua 23 : 1 – 13  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  “TERUS BERPAUT PADA TUHAN” 
 
 

-SAAT TEDUH- 
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III. JAWABAN UMAT 
 

NY.  UMAT KJ 370 “'Ku Mau Berjalan Dengan Jurus'lamatku” 
do = G 4 ketuk 

U 1.'Ku mau berjalan dengan Jurus'lamatku  
di lembah berbunga dan berair sejuk.  
Ya, ke mana juga aku mau mengikutNya.  
Sampai aku tiba di neg'ri baka. 
Refr:    Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus;  

        'ku tetap mendengar dan mengikutNya.  
        Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus; 
        ya, ke mana juga 'ku mengikutNya! 

 

U 2.'Ku mau berjalan dengan Jurus'lamatku  
di lembah gelap, di badai yang menderu.  
Aku takkan takut di bahaya apa pun, 
bila 'ku dibimbing tangan Tuhanku. Refr:    ….. 

 

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 
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PENGUCAPAN SYUKUR 
GP Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur 

atas kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus demi keselamatan 
kita. Firman Tuhan dalam Imamat 19 : 5 mengatakan: “Apabila kamu 
mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus 
mempersembahkan sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu.”  
Dengan mengingat firman Tuhan itu, Marilah kita mempersiapkan hati 
untuk memberi persembahan. Kita memuji Tuhan dari : 

 

NY. PERSEMBAHAN PKJ 147 : 1 – 3 “Disini Aku Bawa Tuhan”   
do = E 4 ketuk 

U 1.Di sini aku bawa, Tuhan,  
persembahan hidupku, semoga berkenan. 
Berapalah nilainya, Tuhan,  
dibandingkan berkatMu yang t’lah Kau limpahkan.  
T’rimalah, Tuhan, O t’rimalah, Tuhan! 

 

--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. Tanganku yang kecil, ya Tuhan,  
belum mencari makan sendiri, ya Tuhan. 
Terimalah hatiku, Tuhan,  
menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. 
T’rimalah, Tuhan, O t’rimalah, Tuhan! 

 

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

U 3.Kuingat firmanMu, ya Tuhan,  
yang mengajarkan kami mengingat yang kecil:  
Berkati semuanya, Tuhan,  
Agar berguna bagi mereka yang kecil.  
T’rimalah, Tuhan, O t’rimalah, Tuhan! 

 

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. Berkatilah 
persembahan kami ini ya Tuhan agar berkenan di hadapan-Mu dan 
menjadi berkat untuk pelayanan gerejaMu. Amin. 

                       Duduk 
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IV. PENGUTUSAN 
 

WARTA UMAT DAN WARTA GERAKAN PEMUDA 
 

AMANAT PENGUTUSAN                                               berdiri 
PF  Jadilah umat yang selalu berpaut dan berpegang pada Tuhan. Jangan 

mengabaikan Tuhan dan jangan mengandalkan kekuatan manusia 
karna kekuatan manusia tidak seberapa dibanding kekuatan Tuhan  

 

 NY. UMAT GB 251 : 1 - 2 “Mari Jalan Dalam T’rang Tuhan”  
do = G 4/4 MM 108 

1. Mari jalan dalam t'rang Tuhan, mari jalan dalam t'rang Tuhan. 
Mari jalan dalam t'rang Tuhan, mari jalan dalam t'rang Tuhan. 
Mari jalan, oh, mari jalan dalam t'rang Tuhan.. 
Mari jalan, oh, mari jalan dalam t’rang Tuhan.  

 

2. Siyaham' ekukhanyen' kwen khos, siyaham' ekukhanyen' kwen khos. 
Siyaham' ekukhanyen' kwen khos, siyaham' ekukhanyen' kwen khos. 
Siyahamba. Oh, siyaham' ekukhanyen' kwen khos. 

      Siyahamba. Oh, siyaham' ekukhanyen' kwen khos. 
  

3. Hai pancarkan sinar t'rang Tuhan, hai pancarkan sinar t'rang Tuhan. 
Hai pancarkan sinar t'rang Tuhan, hai pancarkan sinar t'rang Tuhan. 
Hai pancarkan, oh, hai pancarkan sinar t'rang Tuhan  
Hai pancarkan, oh, hai pancarkan sinar t'rang Tuhan  

 

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”  

 


