
GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT 
   JEMAAT “GIBEON” JAKARTA  

 

 
 

IBADAH NUANSA MUDA 
HARI MINGGU XIX SESUDAH PENTAKOSTA 

20 Oktober 2019 
 

 
 

“Tetap Fokus” 
Ezra 4 : 1 - 16 

 
 
 
 
 

Pelayan Firman: 
Pdt. Alexius Letlora 

 



 - 2 - 

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… 

 Sebagai umat manusia seringkali kita tidak fokus dengan tujuan hidup 
kita. Seringkali sebagai umat manusia kita kehilangan arah dalam 
menjalani kehidupan dan lupa dengan kehadiran Tuhan. Seharusnya 
sebagai umat manusia kita tetap fokus kepada Tuhan walau susah 
sekalipun, walau tantangan berliku, tetaplah fokus pada Tuhan.   
Mari kita masuk dalam ibadah sore hari ini dengan tema           
“Tetap Fokus” 
Pelayan Firman dalam ibadah ini adalah Pdt. Alexius Letlora 
Umat Tuhan mari memujikan Lagu Kesehatian  

berdiri 
NYANYIAN KESEHATIAN (1) “Mari Kita Bersukaria” 

Mari kita bersukaria, kar'na ini hari bahagia 
Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu 
Tepuk tangan wajah berseri hilangkanlah hati yang sedih 
Bukankah Yesus berkata DamaiNya dib'rikan kita 
Mari kita bersukaria 

 

NYANYIAN KESEHATIAN (2) “Berkat KemurahanMu” 
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahanMu 
Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan 
Refr:    Aku ada saat ini semuanya kar’na kasihMu 

        Aku hidup hari ini semua berkat kemurahanMu 
       T’rimakasih Yesus, Engkau sangat baik 
       Teramat baik bagiku 

 
..…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 
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I. MENGHADAP TUHAN 
 

NY. UMAT KMM 38 : 1,2 “Nyanyikanlah Nyanyian Baru Bagi Allah”  
do = F 4 ketuk 

1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala. 
Segala Serafim, Kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namaNya. 
Bersorak-sorai bagi Rajamu! Bersorak-sorai bagi Rajamu! 

 

….. Prosesi Alkitab memasuki Ruang Ibadah …. 
 

2. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. 
Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan,  
muliakan Penciptamu. 
Bersorak-sorai bagi Rajamu! Bersorak-sorai bagi Rajamu! 

 

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         

Mazmur 127 : 1,  “Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-
sialah usaha orang yang membangunnya; jikalau bukan Tuhan yang 
mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga.” 

 

NY. UMAT KJ 363 : 1 – 3 “Bagi Yesus Ku Serahkan”     do = F 4 ketuk 

Kantoria 

1. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya;  
hati dan perbuatanku, pun waktuku milikNya.  
Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milikNya.  
Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milikNya. 
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U 2.Tanganku kerja bagiNya, kakiku mengikutNya;  
Mataku memandang Yesus; yang kupuji Dialah!  
Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah!  
Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah! 
 

U 3.Ya, sejak kupandang Yesus, kutinggalkan dosaku; 
 Pada Dia ‘ku terpaut, Dia Jurus’lamatku. 
 Bagi Yesus semuanya, Dia Jurus’lamatku. 
 Bagi Yesus semuanya, Dia Jurus’lamatku. 

duduk 
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. Ya Bapa, ampunilah kesalahan 
dan dosa kami. Baharuilah kami, agar kami lebih siap untuk taat dan 
setia menjadi anakMu, dengarkanlah doa permohonan ampun kami 
secara pribadi ya Tuhan……  

 

     -----“ Amazing Grace ” (Instrument) ---- 
 

 Ya Bapa, FirmanMu dalam 1 Petrus 2 : 4-5 menyatakan: “Dan 
datanglah kepadaNya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang 
oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan 
biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk 
pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk 
mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus 
berkenan kepada Allah.” Firman Tuhan ini mengajarkan kami untuk 
tetap memusatkan pikiran dan pandangan kami hanya kepada Tuhan. 
Demi nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. 
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NY. UMAT GB 260 : 1,3 “Kidung Yang Merdu Dihatiku”  
do = G 4/4 MM 100  

U 1.Kidung yang merdu di hatiku,Yesus membisikkannya. 
“Jangan takut, ‘Ku bersamamu dalam kancah dunia.” 
Refr: Yesus nama Yesus indah dan merdu, 

memberikan kidung yang mengisi hidupku. 
 

U 3.Riang atas limpah rahmatNya, dalam kasihNya teduh, 
Sambil t’rus memandang wajahNya kunyanyikan kidungku. 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 Ezra 4 : 1 – 16  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  “Tetap Fokus” 
 

-SAAT TEDUH- 

 
III. JAWABAN UMAT 

 
NY.  UMAT GB 46 “Tuhan Yesus Sungguh Sayang”  do = D 2/4 MM 88      
U Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padaNya. 
 Tuhan Yesus s’lalu jaga diriku, aku aman dilindungiNya. 
 Ia mengajarkanku menyenangkan hatiNya  

Dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. 
Ia mengajarkanku taat pada firmanNya  
Agar aku memuliakan namaNya 
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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 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 
GP Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur 

atas kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus demi keselamatan 
kita. Firman Tuhan dalam Yunus 2 : 9 mengatakan: “Tetapi aku, 
dengan ucapan syukur  akan kupersembahkan korban kepada-Mu; 
apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari 
TUHAN!" 
Dengan mengingat firman Tuhan itu, marilah kita mempersiapkan hati 
untuk memberi persembahan. Kita memuji Tuhan dari : 

 

NY. PERSEMBAHAN KMM 101 : 1,2,4 “T’rima Kasih, Ya Tuhanku”  
do = F 4 ketuk 

U 1.T’rima kasih, ya Tuhanku, atas hari pemberitaanMu. 
Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasihMu. 
Kau curahkan pada umatMu, Kau curahkan pada umatMu. 

 

--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)— 
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U 2. T’rima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, 
 Agar dalam masa muda aku belajar tentang kasihMu 
 Yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. 

 

--Menyanyikan Bait 4 setelah pundi diedarkan, Jemaat tetap Duduk – 
 

U 4.Puji syukur kuucapkan atas waktu yang Kauciptakan. 
 Kutaati, kuhargai di dalam kata dan perbuatanku, 
 Agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. 

 

DOA SYUKUR                    berdiri 
GP Umat Tuhan, mari kita menyerahkan Persembahan syukur 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 
 

IV. PENGUTUSAN 
 

WARTA UMAT DAN WARTA GERAKAN PEMUDA 
 

AMANAT PENGUTUSAN                                     berdiri 
PF  Jadilah umat yang selalu Fokus kepada Tuhan, walaupun banyak 

rintangan dalam kehidupan, tetap percayalah Tuhan selalu 
besertamu.  

 

NY. UMAT GB 270 : 1 - 2 “Taat,Setia Bertekad Yang Bulat”    
do = E 6/8 MM 92                      

U 1.Taat, setia, bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. 
Di bawah panji yang mulia berdaulat,  
kami ‘kan angkat perang bagimu. 
Refr: Angkat semboyan, jangan diamkan!  

Tiup serunai dan maju terus! 
Angkat semboyan, jangan diamkan!  
Kristuslah Raja serta Penebus! 

 

U 2.Taat, setia, teguh bersekutu dengan Engkau, ya Pemimpin besar. 
Kar’na penuh kasih sayang padaMu  
kami sedikit pun tidak gentar. Refr:  ….. 
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BERKAT 
PF Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan Persekutuan 

Roh Kudus menyertai kamu sekalian.  
 

U GB 402c “Amin”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  


