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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 XXIV sesudah Pentakosta, Juga bagi jemaat 
yang baru pertama kali hadir dalam ibadah minggu di GPIB Jemaat 
Gibeon 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 Ada sebuah ungkapan “Laut yang tenang tidak akan melahirkan 

pelaut yang handal”. Demikian kehidupan kita, tanpa tantangan kita 
tidak bisa menjadi manusia yang kuat. Tantangan menjadi bagian 
kehidupan manusia yang tak bisa dihindari, baik ringan maupun berat. 
Namun, oleh besar kasih Allah kepada kita, Dia masih memberikan 
kesempatan kepada kita untuk kuat dan dapat menghasilkan buah 
yang baik. Mari kita belajar dari kedua sosok Naomi dan Rut yang 
dapat melewati tantangan bersama Tuhan dan dapat menghasilkan 
buah yang baik bagi kehidupannya. 
  

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

Persekutuan kita. 
 

I. MENGHADAP TUHAN 
 

NY. UMAT GB 5 : 1-3 “Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi” 
Kantoria       do = C ¾ MM 96 

1. Bernyanyilah biduan muda-mudi,  
Penciptamu hendaklah kamu puji. 

 Bernyanyilah, bernyanyilah. 
 

U 2. Bergaunglah paduan suara kami kepadaMu,  
ya Bapa yang sorgawi; 

 “Engkau besar, termulia!” 
 

… Prosesi Alkitab dibawa masuk… 
 

U 3. Penuh syukur ungkapan hati kami  
tembang mazmur selalu harus naik 

 Dengan merdu ke takhtaMu. 
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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 Yakobus 1 : 12 
PF “Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab 

apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan 
yang dijanjikan Allah kepada barangsiapa yang mengasihi Dia.” 

 

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

Juruselamat kita, menyertai kamu. 
 

U Dan menyertaimu juga 
 

NY. UMAT KJ 240a : 1,3 “Datanglah, Ya Sumber Rahmat” 
Kantoria                                       do = Es 3 ketuk 

1. Datanglah, ya Sumber rahmat, selaraskan hatiku 
Menyanyikan kasih s’lamat yang tak kunjung berhenti. 
Ajar aku madah indah, gita balai sorgaMu. 
Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanMu. 

 

U 3. Tiap hari ‘ku berutang pada kasih abadi. 
 Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. 
 ‘Ku dipikat pencobaan meninggalkan kasihMu; 
 Inilah hatiku, Tuhan, meteraikan bagiMu! 

                  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, kasihanilah kami, ya Allah menurut kasih setiaMu. 
Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmatMu yang besar. 
Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah 
kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran 
kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati 
kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan Roh yang 
teguh. Janganlah membuang kami dari hadapanMu, dan janganlah 
mengambil RohMu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali 
pada kami kegirangan karena selamat yang daripadaMu dan 
lengkapilah kami dengan Roh kerelaan. Kami mengaku dan 
memohon kepadaMu. Ya Tuhan, dengarlah seruan doa kami, yang 
kami panjatkan dalam nama Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, 
Tuhan kami. Amin. 
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NY. UMAT KJ 29 : 1-4 “Di Muka Tuhan Yesus”                    la = C 4 ketuk 
Kantoria 

1. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku. 
Kubawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. 
 

U 2. Di muka Tuhan Yesus tersungkur kar’na dosaku, 
 Kubuka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. 
 

Prp 3. Di muka Tuhan Yesus ‘ku insaf akan salahku; 
  Bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. 
 

Lk2 4. Di muka Tuhan Yesus kudapat kasih sayangNya; 
  Hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. 
 

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

disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
Kitab Kolose 1 : 10  yang menyatakan: “sehingga hidupmu layak di 
hadapanNya serta berkenan kepadaNya dalam segala hal, dan kamu 
memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh 
dalam pengetahuan yang benar tentang Allah.” 
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 40 : 1,3 “Kasih Dari Tuhanku”             do = D 6/8 MM 50 
Kantoria 

1. Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut, 
Kurindukan kasihNya. Kasih besar! 
Yesus jadi manusia; pikul dosa dunia; 
Sukacita nyatalah: Kasih besar! 

U Refr:    Kasih besar! Kasih besar!  
         Kasih Tuhanku ajaib dan besar: Kasih besar! 
 

U 3. Mari datang padaNya, kau yang berbeban berat:  
 T’rima janji s’lamatNya: Kasih besar! 
 Yesus panggil dirimu, ikutlah bersamaNya 
 Ke Yerusalem baka: Kasih besar! Refr:   …. 
 

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

Yohanes 15 : 1 - 8 yang menyatakan: “…..” 
 Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 

seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia 
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NY. UMAT KJ 46 : 1,2 “Besarkan Nama Tuhan”                    la = D 2 ketuk 
Kantoria 

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

U 3. Di dalam kekurangan –Kyrieleison- 
 Di tanah pembuangan, di tanah Babilon 
 Kendati musim zaman menghitam dan mendung, 
 namaMu dibesarkan pujian mendengung.  

          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 4 : 11 - 14 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: “Tantangan Hidup Berbuahkan Berkat” 
 

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

III. JAWABAN UMAT 
 

NY. UMAT KJ 432 : 1,2 “Jika Padaku Ditanyakan”              do = F 4 ketuk 
U 1. Jika padaku ditanyakan apa akan kub’ritakan  

Pada dunia yang penuh penderitaan, 
‘Kan kusampaikan kabar baik  
pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan; 
yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan; 
sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. 
K’rajaan Allah penuh kurnia itu berita bagi isi dunia. 
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U 2. Jika padaku ditanyakan apa akan kusampaikan 
 Pada dunia yang penuh dengan cobaan, 
 Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya 
 Menyampaikan kasih Allah yang sejati. 
 T’lah tersedia bagi kita pengampunan dan anug’rah, 
 Kes’lamatan dalam Kristus, PuteraNya. 
 K’rajaan Allah penuh kurnia itu berita bagi isi dunia. 
 

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, “Persembahkanlah syukur sebagai korban 
kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Mahatinggi!” 
(Mazmur 50 : 14)  
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 Dana Tanggap Bencana 
 (diiringi intrumentalia)— 

  

Mari menyanyi dari: 
 

NY. UMAT KJ 298 : 1-5 “Selama Bumi Didiami”          do = F 4 & 2 ketuk 
Kantoria 

1. Selama bumi didiami, berbunga t’rus, berbuah baik, 
 Engkau, ya Allah, Bapa kami; sembah syukur padaMu naik! 
 

U 2. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, 
 Sabda kasihMu berkuasa dan nama Yesus disebut. 
 

Prp 3. Burung di langit Kausuapi, bunga di lading berseri; 
  Tak usah kami pun kuatir: seluruh hidup Kauberi. 
 

 --Menyanyikan Bait 4&5 setelah pundi diedarkan, Umat tetap duduk— 
 

Lk2 4. Kaulah Terang dan Hidup kami; padaMu maut menyerah. 
  Kristuslah Roti yang sorgawi dan kami jadi TubuhNya. 
 

U 5. Patut sujud segala makhluk yang hidup dari tanganMu; 
  Ya Bapa, oleh hadiratMu harapan anakMu teguh. 
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DOA PERSEMBAHAN                   berdiri 
P4 Umat terkasih, mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan 

dalam doa syukur secara berbalasan: 
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 Tuhan mampu menggantikan beban kita menjadi sukacita dan berkat. 

Tetap percaya dan libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. 
 

NY. UMAT GB 116 : 1,2 “Yesus Inginkan Dirimu Bersinar T’rang”       
do = D 4/4 MM 100 

U 1. Yesus inginkan diriku bersinar t’rang,  
agar seluruh dunia memujiNya. 

 Bawa cahayaNya di tiap langkahmu,  
agar terangNya makin jauh tersebar. 
Refr:     Di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu,  

  ingatlah Kristus minta darimu; 
  pancarkan sinar kasihNya kepada dunia yang gelap, 
  supaya dunia mengagungkan namaNya. 
 

U 2. Yesus ingikan kau menjadi saksiNya  
Bagi semua orang yang berkesah 
Jadikan firmanNya pelita bagiMu, 
Agar hidupmu jadi saksi teguh. Refr:   ….. 

 

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. 
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U GB 402c “AMIN”                       do = F 4/4 MM 112 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


