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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, selamat beribadah DAN SELAMAT 

MEMPERINGATI HARI PAHLAWAN, 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).  
Ibu/Bapak dan saudaraku, umumnya manusia alergi dengan masalah. 
Kalau bisa, hidup ini tidak usah punya masalah. Seoptimal mungkin 
kita menghindari masalah. Masalah membatasi kita, masalah 
menghalangi kita untuk maju. Sebenarnya tergantung Bagaimana kita 
melihat masalah itu. Sebagai rintangan untuk mengganggu dan 
merusak kehidupan kita? Atau sebagai tantangan untuk membuktikan 
kebesaran Allah dalam hidup kita? 
Ibadah sore hari ini mengajak kita bersemangat seperti para 
Pahlawan Kemerdekaan jaman itu dengan tema “Hadapi Tantangan: 
Pantang Menyerah & Berani Hadapi Resiko”.  
Pelayan Firman dalam ibadah ini adalah Pdt. Melkianus Nguru. 
Umat Tuhan mari memujikan Lagu Kesehatian  

berdiri 
NYANYIAN KESEHATIAN (1) “Kunaikkan Syukurku” 

Kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. 
Kasih yang menemukanku s’lamatkan dan pulihkanku. 
Kunaikkan syukurku. 
Refr: Ku tak akan berhenti memuji meninggikan namaMu 

Selalu menari memuliakanMu  
Dibebaskan… Dibangkitkan… 
Hidup yang Kau b’ri dan kini hanya untukMu. 

 

NYANYIAN KESEHATIAN (2) “Kunyanyi Haleluya” 
 Bapa ku datang, menyembahMu disini kupercaya Kau ada bagiku 
 Bapa ku datang, menyembahMu disini kupercaya Kau ada bagiku 
 Tak usah ku takut s’bab Kau sertaku 
 Tak usah ku bimbang Kau didalamku 
 Tak usah ku cemas Kau penghiburku saat ku lemah Kau kuatku 
 Refr:    Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya 
         Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanMu di hidupku 
 
 ..…Jemaat tetap berdiri bersaat teduh kira-kira 1 menit…. 
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AJAKAN BERIBADAH  
P2 Umat Tuhan, mari menyambut Firman Tuhan hadir di tengah - tengah 

persekutuan kita 
 

I. MENGHADAP TUHAN 
 

NY. UMAT KJ 46 : 1 – 2 “Besarkan Nama Tuhan”                la = D 2 ketuk 

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

 

….. Prosesi Alkitab memasuki Ruang Ibadah …. 
 

LK2 Dib’rinya hidup baru, gelap menjadi t’rang; 
sabdaNya besertamu di ngarai yang kelam. 

Prmp Hai kamu yang selalu padaNya berpegang, 
Tak usah ragu-ragu: tuntunanNya tent’ram! 

 

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         

Yesaya 40 : 31 yang mengatakan: “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 KLIK 335 “Kala Ku Cari”       do = G                      
U Kala kucari damai hanya kudapat dalam Yesus  
 Kala kucari ketenangan hanya kutemui didalam Yesus  
 Tak satupun dapat menghiburku tak seorangpun dapat menolongku 
 Hanya Yesus jawaban hidupku. 
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 Refr:    Bersama dia hatiku damai walau dalam lembah kekelaman 
        Bersama dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan 
 Tak satupun dapat menghiburku tak seorangpun dapat menolongku 
 Hanya Yesus jawaban hidupku. 

duduk 
DOA HARI INI 
P2  Umat Tuhan, mari kita berdoa:  

Allah Bapa yang ada 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 menjadi manusia yang mudah 
menyerah, kami lebih sering mengeluh tanpa berusaha terlebih 
dahulu. Terkadang, kami juga mengeluarkan kata-kata yang tidak 
membangun terhadap sesama kami. Kami hanya mau hal hal yang 
instant tanpa berusaha sedikitpun. 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…… 
 

-----“ Tetap Setia (Refr) ” (Instrument) ---- 
 

 Ya Bapa, kami percaya dalam kasihMu, Engkau telah mengampuni 
dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. 

 FirmanMu dalam Yosua 1 : 9 yang menyatakan “Bukankah telah 
Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu? 
Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai 
engkau, ke manapun engkau pergi” menjadi sumber motivasi dan 
kekuatan kami menghadapi tantangan kehidupan.  

 Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah 
berdoa. Amin 

 

NY. UMAT GB 68 : 1,2 “Haruslah Yesus Sepenuhnya”  
              do = E 4/4 MM 104 

U 1. Haruslah Yesus sepenuhnya, hidup di dalam diriku, 
dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga,  
Yesus hidup dalamku 

 

U 2. 'Ku harus hidup sepenuhnya, di dalam Yesus Tuhanku, 
dalam kasih, kebenaran,pengampunan, kekudusan, 
dalam Yesus hidupku. 

 

PUJI-PUJIAN  
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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 Rut 1 : 1-18 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   
“Hadapi Tantangan: Pantang Menyerah & Berani Hadapi Resiko” 
 

-SAAT TEDUH- 

 
III. JAWABAN UMAT 

 
NY.  UMAT KJ 370 : 1 - 2 “‘Ku Mau Berjalan dengan Jurus’lamatku” 

do = G 4 ketuk         
Pmp    ‘Ku mau berjalan dengan Jurus’lamatku 
         di lembah berbunga dan berair sejuk. 
Lk2   Ya, kemana juga aku mau mengikutNya  
         sampai aku tiba di neg’ri baka.   
U Refr: Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus: 

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

 

U  ‘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…...... 
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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 Lukas 6 : 38 mengatakan: “Berilah dan 
kamu akan diberi; suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang 
digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam 
ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan 
diukurkan kepadamu.”  
Dengan mengingat firman Tuhan itu, Marilah kita mempersiapkan hati 
untuk memberi persembahan. Kita memuji Tuhan dari : 

 

NY. PERSEMBAHAN GB 86 : 1 – 3 “Aku Bersyukur”   do = Es 2/4 MM 48 
U 1. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku; 

Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. 
Refr:    Puji dan syukur kunaikkan kepada-Nya 

        Yang Maha kudus, di sorga, terpujilah. 
        Dia sumber hidupku; 
        bagi-Nya syukur dan pujian s'lamanya. 

 
---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 

(diiringi instrumentalia)--- 
 

U 2. Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku; 
sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Refr:   …… 

 

--Menyanyikan Bait 3 setelah pundi diedarkan, Jemaat tetap Duduk – 
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U 3. Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku; 
susah dan senang 'ku bersandar pada-Nya  
Refr:    Puji dan syukur kunaikkan kepada-Nya 

        Yang Maha kudus, di sorga, terpujilah. 
        Dia sumber hidupku; 

                 bagi-Nya syukur dan pujian s'lamanya. 
 

DOA SYUKUR                                          berdiri 
GP Umat Tuhan, mari menyerahkan Persembahan ini kepada Tuhan 

dalam doa syukur, mari kita berdoa: 
Allah Bapa yang ada di Sorga saat ini kami mengucap syukur atas 
rahmat dan berkatMu di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur untuk 
kesempatan mengungkapkan kasih kami kepadaMu, melalui 
pemberian persembahan ini. Berkatilah persembahan kami ini ya 
Tuhan agar berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat untuk 
pelayanan gerejaMu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. 

                   duduk 
 

IV. PENGUTUSAN 
 

WARTA UMAT DAN WARTA GERAKAN PEMUDA 
 

AMANAT PENGUTUSAN                                        berdiri 
PF  Umat Tuhan, kalau persoalan hidup semakin berat, tantang dirimu 

untuk semakin kuat. Ingat, jalan yang sulit, membawa kita kepada 
pemandangan yang sangat indah.  

 Perjuangan para Pahlawan membawa Indonesia pada 
Kemerdekaannya adalah perjuangan yang luar biasa menantang. 
Perjuangan kita sekarang berbeda. Bukan melawan musuh yang 
kelihatan, tetapi melawan diri sendiri ketika berada di tengah 
perubahan jaman. 

 Mari kita menyanyikan lagu yang diciptakan Cornel Simanjuntak dan 
Usmar Ismail, “Pada Pahlawan” 

 

NY. UMAT “Pada Pahlawan”            do = C, 4/4 Marcia 

Dengar hai dengar nyanyian gembira 
Bagimu pahlawan kusuma bangsa 
Dengar hai dengar seruan mulia 
Seluruh Negara menghormat dikau                                             2X 

                                                                                                                                                                               

Dengar derap langkah pahlawan menuju medan perang,  
Memanggil setiap putera, ikut bela bangsa 

 

Dengar hai dengar nyanyian gembira 
Bagimu pahlawan kusuma bangsa 
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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 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    
 
 
 


