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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 GPIB Jemaat Gibeon mengucapkan selamat datang dalam 

Ibadah Penyegaran Iman sore hari ini dan selamat beribadah kepada 

seluruh jemaat. Kiranya ibadah kita sore hari ini memuliakan nama 

Tuhan, menyegarkan iman, menguatkan iman, menyuka citakan hati 

dan memberkati kita semua. Mari kita memberi salam kiri dan kanan 

kita sambil mengatakan, ”Hai apa kabar, Tuhan mengasihimu”. 

Pemberita Firman pada sore hari ini adalah Pdt. Meilanny 

Peranginangin – Risamasu, Pdt. GPIB Study di STF Jakarta. 

 (Bagi warga jemaat yang belum mempunyai amplop persembahan 

dapat menghubungi Panitia atau Presbiter yang bertugas) 

UNGKAPAN SITUASI 

GP1 Umat yang dikasihi Tuhan,  

 Ada sebuah pepatah mengatakan,”Keluarga tidak harus karena punya 

darah yang sama, karena keluarga adalah sebuah tempat dimana 

kamu merasa diterima apa adanya, dikasihi, disupport. Tempat 

dimana engkau dicintai sebagaimana dirimu. Tempat dimana anggota 

lainnya tidak menuntutmu menjadi orang lain. Mereka bahkan ingin 

melihatmu bahagia”. Sangat berharap semua rasa itu kita dapatkan 

dalam persekutuan gereja ya… Karena Gereja adalah Keluarga Allah.  
 

GP2 Malam hari ini Ibadah Penyegaran Iman kita diisi dengan 

persembahan pujian dari PS. Gita Effatha dari GPIB Effatha, PS 

Jemaat GPIB Gibeon dan Tim musik dari GP GPIB Filadelfia (mari 

beri tepuk tangan untuk mereka yang sudah bersedia melayani pada 

malam hari ini), terima kasih banyak semuanya.  

Mari kita masuk dalam ibadah ini dengan memuji-muji Tuhan, 

menyembah dan memuliakanNya. Kita satukan hati kita, kita junjung 

Kemuliaan Tuhan. 
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MENGHADAP TUHAN 

 

P2 Umat Tuhan mari kita menghadap Tuhan, mempersiapkan hati kita 

untuk masuk dalam Ibadah Penyegaran Iman ini, yang diawali dengan 

menyambut kehadiran Firman Tuhan yang akan diberitakan, 

memasuki ruang ibadah. 

berdiri 

NY. UMAT KK 4 : 1-2 “Angkatlah hatimu pada Tuhan” 
la = D 4/4 MM 80 

Prmp Angkatlah hatimu pada Tuhan,bunyikan kecapi dan menari. 

Jangan lupa bawa persembahan. 

Mari kawan, ajak teman, bersama menyembah. 

U Refr: Sorak-sorak, sorak Haleluya! Mari, mari, mari, nyanyilah 

Pujilah Tuhan yang Mahakudus. 

Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. 
 

.…..Prosesi Alkitab memasuki ruang ibadah …… 
 

Lk2 Janganlah mengaku anak Tuhan, jika engkau mengeraskan hati 

Jadilah pelaku firman Tuhan, 

Mari kawan, ajak teman, bersama menyembah. 

U Refr:   ….. 
 

VOTUM   

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 
 

NATS PEMBIMBING Mazmur 112:1-3  

PF “Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan TUHAN, yang sangat 

suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di 

bumi; angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada 

dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya”. 
 

SALAM 

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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duduk 

PERSEMBAHAN PUJIAN PS JEMAAT GPIB GIBEON 
 

PUJI-PUJIAN UMAT 

P2 Umat Tuhan, tinggalkan pikiranmu yang mengembara, mari kita fokus 

memuji dan menyembah Tuhan, lepaskan bebanmu dan arahkan hati 

dan pikiranmu pada Tuhan. Mazmur 27:6 mengatakan, “Maka 

sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku; 

dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan 

sorak-sorai; aku mau menyanyi dan bermazmur  bagi TUHAN.”  

Kita bersyukur untuk proses pelantikan Presiden dan wakil Presiden 

serta penetapan dan pelantikan para Menteri Kabinet Indonesia Maju 

yang sudah berlangsung aman dan tertib.  
 

GP1  Mari kita memanjatkan syukur dan doa kita kepada Tuhan dengan 

menyanyikan lagu : 
 

NY. UMAT “Doa Kami Bagi Bangsa” 

U 1. Syukur untuk setiap rencanaMu, dan rancanganMu yang mulia 

Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanMu 

Kuucapkan berkat atas Indonesia biar kemuliaan Tuhan, akan nyata 

Refr:     Bagi bangsa ini kami berdiri  

 dan membawa doa kami kepadaMu 

 Sesuatu yang besar pasti terjadi  

 dan mengubahkan negeri kami 

        Hanya namaMu Tuhan ditinggikan, atas seluruh bumi 
 

U 2. Kami rindu melihat Indonesia, pulih dari semua problema 

Hidup dalam jalan kebenaranMu, pancarkan terang KemuliaanMu 

Kuucapkan berkat  atas Indonesia biar kemuliaan Tuhan, akan nyata 

Refr:   …. 
 

P2 Ibu/bapak dan saudara-saudara, kita perlu terus mendoakan bangsa 

kita ini tetapi juga berkarya baginya.  Dengan kerja cepat, kerja keras, 

dan kerja produktif, kita singkirkan budaya kemalasan. Empat hari ke 

depan, tepatnya tanggal 31 Oktober 2019, kita akan merayakan hari 

Ulang Tahun GPIB ke 71. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan 

bagi gereja-Nya. Mari sekarang kita memuji-muji Tuhan.  

berdiri 
  

GP2 Mari kita bersyukur untuk Allah yang begitu baik dalam hidup kita, kita 

bermazmur bagi Allah kita yang Ajaib. Mari kita menyanyikan: 
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NY. UMAT “Bersyukurlah” 

U Na. na. na. na.. Na. na. na. na.. Na. na. na. na.. Na. na. na. na.. 

Haleluya ku memujiMU TUHAN, karna kasihMU tak berkesudahan 

Biar yang bernapas memuji sang Raja 

Di atas gunung dan di dalam samudra 
 

Tanganku kuangkat padaMU, Mensyukuri rahmat yang KAU bri 

Kakiku melompat bagiMU, S’bab rahmatMU baru stiap pagi 

Refr:   Bersyukurlah kepada TUHAN, Sebab Ia baik, sebab Ia baik 

       Bahwasanya untuk selamanya,  

       Kasih setiaNya, kasih setiaNya 

duduk 

P2 Kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Ia sangat baik. Tuhan yang 

menyertai perjalanan panjang Gereja Protestan di Indonesia bagian 

Barat adalah Tuhan yang sama, yang menyertai kehidupan kita 

semua. Gereja mengalami banyak persoalan, eksternal maupun 

internal, tetapi Gereja tetap teguh. Pelembagaan dan Pendewasaan 

jemaat adalah sebuah pengembangan pelayanan dan Renovasi 

gedung gereja adalah upaya meraih kenyamanan dan keamanan 

dalam beribadah. Mari kita dukung karena semuanya untuk 

Kemuliaan nama Tuhan. 
 

GP1  Umat Tuhan mari kembali kita memuji Tuhan dari:  

 

NY. UMAT KK 289 : 1-2 “Gereja Bagai Bahtera”             la = C 4/4 MM 10 

Prmp Gereja bagai bahtera di laut yang seram 

mengarahkan haluannya ke pantai seberang. 

Mengamuklah samudera dan badai menderu; 

Lk2 gelombang zaman menghempas, yang sulit ditempuh. 

 Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih: 

Betapa jauh, di manakah labuhan abadi? 

U Refr:     Tuhan, tolonglah! Tuhan, tolonglah! 

  Tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan, tolonglah. 
 

Lk2 Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, 

tak menempuh samudera, tak ingin berjerih 

dan hanya masa jayanya selalu dikenang, 

Prmp tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam! 

Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, 

tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkah! 

U Refr:   …… 
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PUJI-PUJIAN PS “GITA EFFATHA” GPIB EFFATHA 
 

P1 Umat Tuhan, kita akan masuk dalam Pewartaan Firman Tuhan oleh 

Pdt. Meilanny Peranginangin – Risamasu, Pdt Study GPIB di STF 

Jakarta. Biarlah Firman Tuhan yang diberitakan memotivasi kita 

semua untuk semakin mengasihi Tuhan dan semakin rindu berkarya 

bagi Tuhan sebagai satu keluarga besar, keluarga GPIB Jemaat 

Gibeon dan kita semua selaku keluarga Allah. 
 

GP2 Mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan  
 

NY. UMAT GB 262 : 1-3 “Bagai Rusa Rindukan Air”      
 do = D 4/4 & 2/4 MM 76 

1. 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. 
 

3. 'Ku rindukan Engkau bagiku melebihi apapun. 

Sukacitaku 'Kau penuhi, 'Kau puaskan jiwaku. Refr:   …. 

 

 PEMBERITAAN FIRMAN     

 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF ………………………………………….. 
 

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 1 Korintus 12:12-26 yang mengatakan: 

(dibacakan oleh seorang Pelayan PA, Ibu Untari Sinamo) 

……………… 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” 

duduk 

KOTBAH  “Gereja sebagai Keluarga Allah” 
 

……………….saat teduh ………………………… 
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  JAWABAN UMAT   

 

GP1  Puji Tuhan, kita diberkati sekali dengan Firman Tuhan malam hari ini. 

ibu/bapak/saudara juga diberkati? Amiiin. Mari kita pujikan bersama  

dari: 

berdiri     

NY. UMAT “Bersama keluargaku melayani Tuhan”                         

U Kami datang di hadiratMu, dalam satu kasih, dengan bersehati 

Berjanji setia sampai akhir, MengasihiMu, Yesus 

Refr: Bersama k'luargaku melayani Tuhan 

Bersatu s'lamanya mengasihi Engkau 

Tiada yang dapat melebihi kasihMu ya Tuhan 

Bagi kami Engkau segalanya 
 

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 

PUJI-PUJIAN PS JEMAAT GPIB GIBEON 
 

DOA SYAFAAT 
 

PUJI-PUJIAN PS GITA EFFATHA GPIB EFFATHA 
 

PENGUCAPAN SYUKUR: 

P4 Umat Tuhan, Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai 

tanda syukur atas kasih dan pengorbanan-Nya demi keselamatan 

kita. Marilah memberi Persembahan Syukur bagi pekerjaan 

pelayanan Tuhan. 
  

Pertama-tama Umat dipersilahkan memberikan Persembahan Syukur 

untuk Renovasi gedung gereja, Pastori 1 dan Pelembagaan Bajem 

Jurangmangu melalui persembahan yang dimasukkan ke dalam 

amplop dan membawanya ke depan (akan dituntun oleh Presbiter). 

Setelah itu, kita akan memberikan persembahan untuk pelayanan 

gereja melalui kantong persembahan.  

(Bagi warga jemaat yang belum mempunyai amplop persembahan 

dapat menghubungi Panitia atau Presbiter yang bertugas)  
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Umat Tuhan, renungkanlah Firman Tuhan dalam Keluaran 35:22, 

yang mengatakan, ”Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun 

perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, dengan membawa 

anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai dan 

kerongsang, segala macam barang emas; demikian juga setiap orang 

yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi 

TUHAN”. Marilah kita mempersiapkan hati untuk memberi 

persembahan. 
 

NY. PERSEMBAHAN GB 80 : 1-3 “Mari Bawa Persembahan”  
do = F 4/4 MM 104 

U Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu; 

dengan hati sukacita, bersyukur pada-Nya. 

Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu; 

mari mengucap syukur. 

Refr:    Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya. 

       Bawalah persembahanmu dengan sukacita pada-Nya. 

       Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya. 

       Bawalah persembahanmu dengan sukacita pada-Nya. 
 

--Dipersilakan bagi warga jemaat membawa Persembahan Persepuluhan/ 

Syukur/Persembahan untuk Renovasi dan Pelembagaan Bajem ke depan di kotak 

yang telah tersedia. Setelah itu akan diedarkan Pundi Merah  untuk Kas Jemaat, 

(diiringi intrumentalia)— 
 

Prmp Jangan takut dan kuatir Tuhan menjagamu, 

kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. 

Apapun yang kau butuhkan dib'rikan Tuhanmu; 

mari mengucap syukur. 

U Refr:   ….. 
 

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

Lk2 Apa pun yang kau taburkan dengan iman penuh 

itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. 

Baik sedikit maupun banyak bawalah pada-Nya; 

mari mengucap syukur. 

U Refr:     …. 
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DOA SYUKUR          berdiri 

P4 Umat Tuhan, mari menyerahkan Persembahan ini kepada Tuhan 

dalam doa syukur,  mari kita berdoa: 

Ya Bapa Mahakasih, kami bersyukur untuk segala kelimpahan dalam 

hidup kami. Bukan hanya terkait materi tetapi juga kesehatan, 

semangat, sukacita, kekuatan menghadapi persoalan hidup. 

Melaluinya kami belajar tentang Allah sebagai Sumber segalanya. 

Saat ini kami memberi Persembahan sebagai ungkapan syukur atas 

segala kebaikan Tuhan. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan Sumber 

Berkat, sehingga persembahan ini benar dipakai sebagai alat 

pengembangan pelayananMu di tengah jemaat GPIB Gibeon ini. 

Dalam nama Yesus Kristus, amin.     

duduk 

 

PENGUTUSAN 
 

WARTA JEMAAT 
 

AMANAT PENGUTUSAN                              berdiri 

PF  Umat Tuhan, camkan ini: Allah bekerja melalui keluarga. Keluarga 

yang sempurna maupun yang tidak sempurna, sejak awal mula 

keluarga ada di bumi ini, untuk mengabarkan keselamatanNya. Allah 

memilih hadir dalam dunia ini dalam keluarga. Itu menunjukkan 

betapa Allah menghargai keluarga. Marilah kita saling menghargai 

sebagai Keluarga besar GPIB Jemaat Gibeon dan bersama-sama 

mendukung pelayanan yang ada. 
 

NY. PENGUTUSAN KK 751 : 1,2 “Nama Yesus Termulia”  
do = A 4/4 MM 66 

1. Nama Yesus termulia, di atas segala nama, 

agar di dalam namaNya semuanya menyembah. 

Yang di bumi dan di sorga, tekuk lutut memuliakan. 

S’gala lidah pun berkata: Yesus Kristus itu Tuhan. 

Terpuji namaNya, terpuji namaNya,  

sembah dan pujilah Raja alam semesta. 

Yang di bumi dan di sorga, tekuk lutut memuliakan. 

S’gala lidah pun berkata: Yesus Kristus itu Tuhan. 
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2. Masih banyak manusia yang tak mengenal namaMu, 

suruh hamba yang setia, kerja dan bertekun. 

Tuhan, pakailah diriku, menyebarkan kes’lamatan. 

Kata dan perbuatanku, mencerminkan firman Tuhan. 

Terpuji namaNya, terpuji namaNya, 

       kupuji, kusembah, Raja alam semesta. 

Tuhan, pakailah diriku menyebarkan kes’lamatan. 

Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. 
 

BERKAT 

PF Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah 

berkatNya: 

 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”                       do = F 4/4 MM 112 
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CATATAN KOTBAH 
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