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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 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… (selamat 
datang dan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati).  

 Kaum muda seringkali diidentikkan dengan kaum yang tidak peduli 
pada sekitar, merasa dirinya paling benar, fokus pada kepentingannya 
dan eksklusif – punya komunitas sendiri. Pemuda kaleng-kaleng istilah 
gaul jaman now. Bagaimana dengan pemuda Kristen? Tantangan 
memang banyak untuk meningkatkan kualitas diri sebagai pemuda 
yang diperhitungkan dalam gereja dan masyarakat. Tantangan itu 
seharusnya dilihat sebagai upaya pembuktian diri dan bukan 
rintangan. Karena itu harus dihadapi dan jangan dihindari. Seberapa 
besar kualitas dirimu sebagai pemuda Kristus? Pemuda sesungguhnya 
atau kaleng-kaleng? Mudah ‘penyok’ dan tidak berbentuk? pemuda 
abal-abal? Atau sebaliknya? Mari kita ikuti ibadah sore hari ini dengan 
tema “Bukan Pemuda Kristen ‘Kaleng-Kaleng’”.  
Pelayan Firman dalam ibadah ini adalah Pdt. Michiko Pinaria Saren 
Umat Tuhan mari memujikan Lagu Kesehatian  

berdiri 
NYANYIAN KESEHATIAN (1) “Lebih Dari Pemenang” 

Lebih dari pemenang dalam segala perkara  
iblis telah dikalahkan Oleh kuasa darah-Nya 
Jika Allah di pihak kita siapa dapat melawan 
kita lebih dari pemenang 
Refr:  Haleluya kibarkanlah panjiNya Yesus Raja segala Raja 

      Haleluya bangkitlah gerejaNya Kita lebih, lebih dari pemenang. 
 

NYANYIAN KESEHATIAN (2) “Hati Sebagai Hamba” 
 Ku tak membawa apapun juga Saat ku datang ke dunia 
 Ku tinggal semua pada akhirnya Saat ku kembali ke surga 
 Refr: Inilah yang kupunya Hati sbagai hamba  
   Yang mau taat dan setia Pada-Mu Bapa 
   Kemanapun kubawa Hati yang menyembah 
   Dalam roh dan kebenaran Sampai selamanya 
 

..…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 PKJ 13 : 1,2 “Kita Masuk RumahNya”         do = Es 4 ketuk 

U  Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepadaNya. 
Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepadaNya. 
Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepada Kristus, 
Menyembah Kristus Tuhan. 

 

….. Prosesi Alkitab memasuki Ruang Ibadah …. 
 

LK2 Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadaNya. 
Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadaNya. 

Prmp Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, 
Menyembah Kristus Tuhan. 

 

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 Titus 3: 5, 

“Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena 
perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya 
oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang 
dikerjakan oleh Roh Kudus.” 

 

NY. UMAT KJ 392 : 1 -2 “Ku Berbahagia”     do = D 9 ketuk (3 x 3)  
Prmp ‘Ku berbahagia, yakin teguh: Yesus abadi kepunyaanku! 
 Aku warisNya, ‘ku ditebus, ciptaan baru Rohul kudus. 
U Refr:   Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. 
           Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. 
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Lk2 Pasrah sempurna, nikmat penuh; suka sorgawi melimpahiku. 
 Lagu malaikat amat merdu; kasih dan rahmat besertaku.  
U Refr:   Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. 
           Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. 

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

Bapa, kami mengucap syukur atas hari-hari yang telah kami lalui. 
Bila saat ini kami dapat memasuki hari yang baru, kami menyadari 
bahwa ini semua hanya karena anugerah-Mu semata. Ya Tuhan, kami 
akui kami seringkali tidak hormat atau merasa sombong terhadap 
sesama. Kami juga masih sering mengecilkan orang lain. Kami besar 
kepala dan keras hati. Ampunilah kami ya Tuhan. Karuniakanlah 
hikmat-Mu dan bimbinglah kami agar kami dapat bertumbuh dalam 
ajaranMu, menjadi manusia yang rendah hati dan berguna bagi 
sesama. Pakai dan jadikanlah kami alat bagi kemuliaan-Mu, sehingga 
nama-Mu semakin dimuliakan melalui kehidupan dan pekerjaan 
pelayanan kami. Dengarkanlah Doa pribadi kami ya Tuhan… 
 

     -----“ S’mua Baik  (Refr) ” (Instrument) ---- 
 

 Ya Tuhan kami percaya ketika kami menyapaMu dalam kerendahan 
hati kami, Engkau sudah mengampuni kami. Kami tidak mau menjadi 
manusia kaleng-kaleng yang rapuh, ringkih dan abal-abal. Kami mau 
menjadi pemuda yang berkualitas, kokoh, teguh dan memberkati 
banyak orang. Firmanmu dalam 1 Samuel 16: 7b mengatakan, “Bukan 
yang dilihat manusia yang dilihat Allah; manusia melihat apa yang di 
depan mata, tetapi TUHAN melihat hati.” Ajarkan kami membarui diri 
bukan dari penampilan semata tetapi dari dalam diri, karakter kami 
yang dibarui. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan 
memohon. Amin. 

 

NY. UMAT GB 257 : 1,2 “Yang Indah bunga Mawar”   do = A 4/4 MM 80 

Lk2     Yang indah bunga mawar, yang putih melati. 
Namun 'Kau lebih indah dan suci abadi. 

U Refr:  Terpujilah nama-Mu, Yesus Jurus'lamatku. 
Hanyalah kepada-Mu 'ku serahkan diriku. 

 

Prmp Aku mau iring Dikau, aku mau ikut Dikau, 
menjadi murid Tuhan kekal selamanya. 

U Refr:   ….. 
 

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 GB 393 “HALELUYA”                         do = G 4 ketuk 
 

GP Pembacaan Alkitab diambil dari Titus 3 : 1 - 14 yang menyatakan: 
.............  Demikian pembacaan Alkitab  

 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya menetap di 
antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 

U KJ 474 “KEPADAMU PUJI- PUJIAN”                do = D 4/4 MM 112 
duduk 

KHOTBAH  “Bukan Pemuda Kristen ‘Kaleng-Kaleng’” 
 

---------Saat teduh---------- 
 

III. JAWABAN UMAT 
 

NY.  UMAT GB 69 : 1,2 “Kumulai Dari Diri Sendiri”  do = Es 4/4 MM 72          
Prmp   ‘Kumulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. 

Kumulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. 
Lk2 Tekadku Tuhan: mengikut-Mu selama hidupku,  

berpegang teguh kepada iman dan percayaku.  
U Akan kumulai dari diriku melakukan sikap yang benar.  

Biar pun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar.   
 

Lk2 Kumulai dari keluargaku menjadi pelaku Firman-Mu. 
S'lalu mendengar tuntunan Tuhan,  
berserah pada rencana kasih-Mu.  

Prmp Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku.  
Kupegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik  

U Kumulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu.  
Walau 'ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. 

 

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 
P4 Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur 

atas kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus demi keselamatan 
kita. Firman Tuhan dalam Imamat 19 : 5 mengatakan: “Apabila kamu 
mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus 
mempersembahkannya sedemikian, hingga Tuhan berkenan atas 
kamu.” Dengan mengingat firman Tuhan itu, Marilah kita 
mempersiapkan hati untuk memberi persembahan. Kita memuji 
Tuhan dari : 

 

NY. PERSEMBAHAN PKJ 148 : 1 – 3 “T’rimakasih ya Tuhanku”   
do = F 4 ketuk 

U   T’rima kasih ya Tuhanku, atas hari pemberianMu. 
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)— 

 

U 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 3 setelah pundi diedarkan, Jemaat tetap Duduk – 
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U Kan ‘ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku 
dan menolong sesamaku menurut Firman serta karyaMu, 
kar’na itu makna kasihMu, kar’na itu makna kasihMu.   

 

DOA SYUKUR                                                  berdiri 
P4 Umat, mari kita menyerahkan Persembahan ini kepada Tuhan dalam 

doa syukur, mari kita berdoa: 
Allah Bapa yang di Sorga, kami bersyukur 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 
P6 + GP  
 

AMANAT PENGUTUSAN                                     berdiri 
PF  Sebagai umat Tuhan, jaga kualitasmu, jadilah berkat dimanapun 

dirimu berada, dan jangan menjadi batu sandungan bagi sesamamu. 
Jangan jadi manusia kaleng-kaleng. Jadilah umat Kristen yang suka 
menuturkan cerita tentang Tuhan Yesus 

 

NY. UMAT KJ 427 :1,2 “‘Ku Suka Menuturkan”              do = E 4 ketuk 

U    ‘Ku suka menuturkan cerita mulia,  
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihNya.  
‘Ku suka menuturkan cerita yang benar, 

       penawar hati rindu, pelipur terbesar. 
 Refr:   ‘Ku suka menuturkan, ‘ku suka memasyhurkan 

        cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihNya. 
 

U ‘Ku suka menuturkan cerita mulia 
Yang sungguh melebihi impian dunia.  
‘Ku suka menuturkan semua padamu,  
Sebab cerita itu membawa s’lamatku. Refr… 

 

BERKAT 
PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah  

berkat-Nya: 
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. 
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U GB 402c “Amin”  

 
 
 
 


