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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).  
Selamat juga untuk GPIB yang tanggal 31 Oktober lalu merayakan 
ulang tahun yang ke 71. Tuhan berkati GPIB, makin jaya dan dipakai 
Tuhan dengan luar biasa untuk membawa orang dekat pada Tuhan. 
(Beri tepuk tangan yang meriah untuk GPIB). 

 ………………………………………………………………………………… 

 Umat Tuhan, Kesan pertama/first impression itu sangat penting, 
karena keputusan menerima atau menolak, umumnya terjadi di situ. 
Hubungan percintaanpun biasanya lahir dari kesan pertama. Itulah 
yang terjadi ketika Daud melihat Batsheba. Oleh karena pandangan 
pertama itulah, ia melakukan dosa besar di kemudian hari dengan 
merancang kematian suami Betsheba-Uria, agar ia dapat mengambil 
istri Uria ini menjadi istrinya. Pada saat itu Bathseba telah 
mengandung anak Daud.  
Mari kita masuk dalam ibadah sore hari ini dengan tema           
“Kesan Pertama: Tergoda Atau Menggoda”. Pelayan Firman dalam 
ibadah ini adalah Vikaris Ayu Indah Pattikawa. 
Umat Tuhan mari memujikan Lagu Kesehatian  

berdiri 
NYANYIAN KESEHATIAN (1) “Terpujilah NamaMu” 

Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan 
Satu suara kami nyatakan Kebesaran-Mu tetap selamanya 
Terpujilah nama-Mu TuhanAjaib dan penuh keagungan 
Satu hati kami nyatakanKerajaan-Mu kekal selamanya 
Refr: Engkaulah Raja atas dunia  

Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa 
Kami bersorak bertepuk tangan Engkau Tuhan berjaya dan 
memerintah untuk selamanya 

 

NYANYIAN KESEHATIAN (2) “Kekuatan Di Hidupku” 
 Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus 
 Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku 
 Berseru, berharap dalam Yesus 
 Refr: Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa 
  Sanggup pulihkan keadaanku 
  Dalam tangan-Mu s’luruh hidupku 
  Tak akan goyah selamanya. 
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..…Jemaat tetap berdiri bersaat teduh kira-kira 1 menit…. 
 

AJAKAN BERIBADAH  
P2 Umat Tuhan, mari menyambut Firman Tuhan hadir di tengah - tengah 

persekutuan kita 
berdiri 

 

I. MENGHADAP TUHAN 
 

NY. UMAT KJ 14 : 1 – 2 “Muliakan Tuhan Allah”                 do = C 4 ketuk 

Lk2  Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah 
muliakan pimpinanNya dalam kasih sayangNya. 

 

Prmp Kami datang kepadaMu, kami datang kepadaMu 
bersyukur sebulat hati, kar'na kasihMu besar. 
 

….. Prosesi Alkitab memasuki Ruang Ibadah …. 
 

U Kau dekat dengan firmanMu, kau dekat dengan firmanMu, 
Ya, berfirmanlah, ya Tuhan, kami siap mendengar. 

 

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       

Kejadian 4:7 “Apakah mukamu tidak akan berseri, jika engkau berbuat 
baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di 
depan pintu; ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus 
berkuasa atasnya.” 

 

NY. UMAT PKJ 55 : 1-2 “Hai, Puji Namanya”                       do = D 4 ketuk 

Prmp Hai, puji namaNya, terang cahaya, 
 dan puji namaNya, hai cakrawala, 
Lk2 Hai, puji namaNya, semesta alam: 
 mari semuanya menyembah Tuhan. 
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U Refr: Haleluya! Pujilah Tuhan tak henti, 
   Haleluya! kar’na kasihNya tak terp’ri. 
       Haleluya! Pujilah Tuhan tak henti, 
       Haleluya! Kar’na kasihNya tak terp’ri. 
 

U Hai, puji namaNya, tumbuh-tumbuhan, 
 dan puji namaNya, jenis bijian. 
 Hai, puji namaNya, buah-buahan: 
 mari semuanya menyembah Tuhan. 
Lk2 Refr:   Haleluya! Pujilah Tuhan tak henti, 
Prmp   Haleluya! kar’na kasihNya tak terp’ri. 
Lk2   Haleluya! Pujilah Tuhan tak henti, 
Prmp    Haleluya! Kar’na kasihNya tak terp’ri. 

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

Ya Bapa 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 sering kali tergoda oleh hal-
hal duniawi, kami lebih sering jatuh terhadap godaan dan lupa akan 
perintah-perintahMu ya Tuhan. Terkadang, kami juga melakukan hal-
hal yang tak berkenan di HadapanMu. 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…… 

 

     -----“ S’perti Yang Kau Ingini ” (Instrument) ---- 
 

 Ya Bapa, Terima kasih karena dengan seluruh iman, kami percaya 
orang yang dengan kesungguhan hati datang dan memohon 
ampunanMu akan diampuni. Karena engkau Maha Kasih dan Maha 
Pengampun. 

  

 Kami belajar dari FirmanMu dalam Markus 14:38, “Berjaga-jagalah 
dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan; roh 
memang penurut, tetapi daging lemah.” Ajarkan kami untuk berhati-
hati agar tidak mudah jatuh pada godaan yang menyesatkan.  Terima 
kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. 
Amin. 
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NY. UMAT KLIK 19 : 1 “Biar Bumi Akan Berlalu”                        do = Bes 

Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi 
Biar langit akan bergoncang, Matahari tak bersinar lagi 
Tetapi Tuhan Yesusku, tak pernah ingkar janji                        2x 
Semua yang difirmankanNya,  pasti akan digenapi 
Syalalalalalalalala… aku cinta Yesus 
Syalalalalalalalala… aku cinta Yesus 

 

PUJI-PUJIAN  
 

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 2 Samuel 11 : 1 – 4   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  “Kesan Pertama: Tergoda Atau Menggoda” 
 

-SAAT TEDUH- 

 
III. JAWABAN UMAT 

 
NY.  UMAT KJ 436 : 1 - 2 “Lawanlah Godaan”         do = As 6 ketuk (2 x 3) 

U 1. Lawanlah godaan, s’lalu bertekun;  
tiap kemenangan kau tambah teguh; 
nafsu kejahatan harus kautentang;  
harap akan Yesus: pasti kau menang. 
Refr: Mintalah pada Tuhan, agar kau dikuatkan; 

Ia b’ri pertolongan: pastilah kau menang 
 

U 2. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah;  
tindakanmu tulus tiada bercela: 
junjung kebenaran, hidup dalam t’rang,  
harap akan Yesus: pasti kau menang.  Refr:   ……. 
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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…...... 
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 NKB 197 : 1 – 3 “Besarlah Untungku”   

do = A 4 ketuk 

U 1.  Besarlah untungku jika Yesus milikku,  
bersuka jiwaku kar’na damai yang penuh.  
meskipun angin k’ras badai dunia menderu,  
tak goyah hatiku kar’na Yesus milikku. 
Refr Benar, benar, besarlah untungku.  

Benar, benar, besarlah untungku. 
Benar, benar, besarlah untungku.  
Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. 
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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)— 
 

Prp 2. Kendati tiadalah hartaku di dunia,  
hatiku tak resah, tak bersungut, berkesah.  
Kar’na ‘ku sungguh tahu jika Yesus milikku,  
tak sia-sialah segenap usahaku.  

U Refr:    Benar, benar, besarlah untungku.  
          Benar, benar, besarlah untungku. 
          Benar, benar, besarlah untungku.  
          Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. 

 

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

Lk2 3. Meski tumpuanku pada Yesus, Tuhanku,  
tidaklah aku jauh dari susah dan keluh.  
Di dunia yang fana ‘ku ‘kan tahan berperang,  
di sorga yang baka dengan Yesus ‘ku menang.  

U Refr:   ….. 
 

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

doa syukur, mari kita berdoa: 
Allah Bapa yang ada di Sorga saat ini kami datang untuk mengucap 
syukur 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 
 

AMANAT PENGUTUSAN                                    berdiri 
PF  Tetap focus pada Tuhan, akan menghindarkan kita untuk larut 

pada godaan yang menjerumuskan.  Tuhan berjalan dengan kita 
semua, dan juga melangkah bersama GPIB yang berulang tahun 
ke 71. 
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NY. UMAT GB 273:1,5 “Gereja Bagai Bahtera”              la = C 4/4 MM 100 

1. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, 
mengarahkan haluannya ke pantai seberang. 
Mengamuklah samudera dan badai menderu; 
gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. 
Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih: 
"Betapa jauh, di manakah labuhan abadi?" 
Refr:    Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah! 

        Tanpa Dikau semua binasa kelak. 
        Ya Tuhan, tolonglah! 

 

5. Gereja bagai bahtera di laut yang seram. 
mengarahkan haluannya ke pantai seberang. 
Hai kau yang takut. dan resah, kau tak sendirian, 
teman sejalan banyaklah dan Tuhan di depan! 
Bersama-sama majulah, bertahan berteguh, 
tujuan akhir adalah labuhan Tuhanmu! 

 

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. 
 

U GB 402c “Amin”  
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