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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 XXII 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 Seorang penulis yang mantan tentara, Robert Heinlein mengatakan, 

“Generasi yang mengabaikan sejarah adalah generasi yang tidak 
memiliki masa lalu dan masa depan”. Kalimat Heinlein ini bukan 
hanya berbicara tentang sejarah bangsa, tetapi juga berbicara tentang 
penghargaan terhadap masa lalu maupun masa depan. Termasuk 
generasinya. Seringkali yang terjadi generasi tua mengabaikan 
generasi muda dan generasi muda menyepelekan generasi tua. Mari 
kita belajar melalui ibadah pagi hari ini tentang relasi positif antar 
generasi melalui Naomi dan Ruth. 
  

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

Persekutuan kita. 
 

I. MENGHADAP TUHAN 
 

NY. UMAT KJ 21 : 1,2 “HARI MINGGU, HARI YANG MULIA” 
do = C 4 ketuk 

U 1. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. 
 Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. 
 Refr:   Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 
         Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 
 

… Prosesi Alkitab dibawa masuk… 
 

U 2. Hari Minggu hari istirahat bagi badan yang letih. 
 Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Refr:  …… 
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VOTUM 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit 

dan bumi 
 

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

 

NAS PEMBIMBING Roma 8 : 28 
PF Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu 

untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu 
bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 

 

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

Juruselamat kita, menyertai kamu. 
 

U Dan menyertaimu juga 
 

NY. UMAT KK 43 : 1,2 “NYANYIKANLAH MAZMUR BAGI TUHAN” 
Bait 1: Kantoria ; Bait 2: Umat                             do = F 4/4 MM 88 
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duduk 
PENGAKUAN DOSA 

P2 Umat Tuhan, Mari kita tunduk di hadapan Allah memohon ampunan 
Tuhan bagi setiap dosa dan kesalahan kita: 

  

U GB 28 “DENGARLAH, YA TUHAN”             do = Es ¾ MM 80 

Kantoria Dengarlah, ya Tuhan;           U kami berseru.  
Kantoria Dengarlah, ya Tuhan;           U kami berseru. 
Prmpn Ya Tuhan kasihani dan ampuni, dosa kami, 
U Layakkan kami di hadapanMu. 
Laki2  Sucikan hati kami dan murnikan jiwa kami. 
U  Ya Tuhan, kasihanilah. 
 

P2 Ya Tuhan, dengarlah seruan doa kami, yang kami panjatkan dalam 
nama Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.  

 

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

disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
Kitab Kolose 1 : 13-14  yang menyatakan: “Ia telah melepaskan kita 
dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam Kerajaan 
AnakNya yang kekasih; di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, 
yaitu pengampunan dosa.” 
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 GB 44 : 1 “MENGALIR DALAM HATIKU”  do = As 6/8 MM 44 
1. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. 

‘Kunyanyikan damai besar; anug’rah kasih Allah. 
Refr:     Damai, damai! Kasih yang sungguh ajaib, 
         Betapa besar kasihNya; anug’rah kasih Allah. 

 

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

Kolose 2 : 6 - 7 yang menyatakan: . . . . 
 Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 

seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia 
 

NY. UMAT GB 50 : 1,2 “PERUBAHAN AJAIB”                do = G 4/4 MM 92 

Lk2 1. Perubahan ajaib terjadi padaku,  
ketika kasih Yesus masuk di hatiku. 

  Api RohNya yang Kudus murnikan jiwaku,  
hingga hidupku yang lama kini jadi baru. 
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U Refr:    Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, 
          Tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. 
          Aku ingin selalu tetap di jalanNya 
          Dan menjadi milik Kristus kini dan s’lamanya. 

 

Prmp 2. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut,  
  setia, murah hati, bawa sukacita. 
  Rendah hati dan ramah terhadap orang lain;  
  itu sikap nyata dari perubahan ajaib.  

U   Refr:   ……  
          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 GB 393 “Haleluya”          do = D 4/4 MM 112 
 

P3  Bacaan Alkitab Hari ini dari Kitab Ruth 1 : 1 - 18 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: “Hidup Dalam Perbedaan Generasi” 
 

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

 
III. JAWABAN UMAT 

NY. UMAT GB 69 : 1,2 “KUMULAI DARI DIRI SENDIRI” 
                            do = Es 4/4 MM 72 

U 1. Kumulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. 
 Kumulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. 
 Tekadku Tuhan: mengikutMu selama hidupku,  
 Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. 
 Akan kumulai dari diriku melakukan sikap yang benar. 
 Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. 
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U 2. Kumulai dari keluargaku menjadi pelaku firmanMu. 
 S’lalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasihMu. 
 Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. 
 Kupegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. 
 Kumulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasihMu. 
 Walau ‘ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. 
 

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, “Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan 
dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar 
persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh 
Tuhan, Allahmu.” (Ulangan 16 : 16b-17)  
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 Panitia Renovasi Atap Gereja dan Pastori I 
(Khusus 09.00 BAJEM untuk Panitia Pelembagaan Bajem) 

 (diiringi intrumentalia)— 
  

Mari menyanyi dari: 
 

NY. UMAT KJ 287b : 1 - 3 “SEKARANG BERSYUKUR”    do = F 4 ketuk 
U 1. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan! 
 Sempurna dan besar segala karya Tuhan! 
 Di b’riNya kita pun anug’rah dan berkat 
 Yang tak terbilang t’rus, semula dan tetap. 
 

U 2. Yang Mahamulia memb’rikan sukacita, 
 Damai sejatera di dalam hidup kita; 
 KasihNya tak terp’ri mengasuk anakNya; 
 tolonganNya besar – seluas dunia! 
 

 --Menyanyikan Bait 3 setelah pundi diedarkan, Umat tetap duduk— 
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U 3. Muliakan Allahmu yang tiada terbandingi – 
 Sang Bapa, Anak, Roh, - di taktha mahatinggi. 
 Tritunggal yang kudus kekal terpujilah, 
 Sekarang dan terus selama-lamanya! 
  

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 bukan karena 
berkelebihan, tetapi sebagai wujud mengasihi-Mu. 
 

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, perbedaan generasi dapat dijembatani dengan Kasih 

dan Kepedulian, tanpa melihat perbedaan sebagai sumber masalah. 
Belajar melihat dengan kacamata positif sehingga yang ada hanya 
senyuman dan pengertian yang dalam. 

 

NY. UMAT KJ 447 : 1-3 “DALAM RUMAH YANG GEMBIRA”       
do = G 4 ketuk 

U  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lk2 Dukacita dan keluhan tak menggoncangkan hatiku. 
 Sukacita sabda Tuhan, itulah pelitaku. 
 Lihatlah sesama kita dalam susah terbenam, 
 Mari angkatlah pelita dan pancarkanlah terang. 
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Prmp Menyebarkan sukacita dan menghibur yang lelah, 
   Itulah panggilan kita dalam dunia yang resah. 
   Kita binalah bersama tunas bangsa yang besar 
   Dalam hidup sederhana, dalam kasih yang segar. 
 

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 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


