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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 GPIB Jemaat Gibeon mengucapkan selamat datang dalam 

Ibadah Penyegaran Iman sore hari ini dan selamat beribadah kepada 
seluruh jemaat. Kiranya ibadah kita sore hari ini memuliakan nama 
Tuhan, menyegarkan iman, menguatkan iman, menyuka citakan hati dan 
memberkati kita semua. Mari kita memberi salam kiri dan kanan kita 
sambil mengatakan, ”Hai apa kabar, Tuhan luar biasa”.  
Pemberita Firman pada sore hari ini adalah Pdt. Marthinus Liur - Ketua 
Sinode Gereja Kristen Oikumene 

 

UNGKAPAN SITUASI 
GP1 Umat yang dikasihi Tuhan, Syalom…. 
 Hari ini kita kembali hadir dalam Ibadah Penyegaran Iman dalam rangka 

membuka wawasan kita untuk memahami pentingnya program gereja 
terkait: RENOVASI GEDUNG GEREJA & PASTORI 1 serta 
PELEMBAGAAN BAJEM JURANG MANGU  

 Berbicara tentang merenovasi gedung gereja adalah sebuah pekerjaan 
yang tidak sederhana. Kelihatannnya hanya mengganti, menambah atau 
menata yang sudah ada, tetapi dana yang dikeluarkan tidak kecil. Prinsip 
dan nilainya sama dengan membangun, karena berbicara tentang 
Rumah bagi Tuhan. Sama-sama perlu dipersiapkan dengan matang, 
sungguh-sungguh dan serius.   

 

GP2 Sama halnya dengan mendewasakan dan melembagakan sebuah jemaat 
baru. Ibu/Bapak dan Saudara tau apa artinya melembagakan jemaat 
baru?...... ya.. mendirikan gereja baru. Persekutuan umat yang baru! Luar 
biasa Tuhan itu. Setelah bergumul selama lebih dari 30 tahun, Tuhan 
ijinkan jemaat baru di Jurang Mangu akhirnya berdiri. Rencananya pada 
akhir Januari atau awal Februari tahun 2020. Puji Tuhan. 

 

GP1 Malam hari ini Ibadah Penyegaran Iman kita diisi dengan persembahan 
pujian dari Alleluia Choir dan Kharisma Rejoice Choir serta tim music dari 
Gerakan Pemuda GPIB Gibeon (mari beri tepuk tangan untuk mereka 
yang sudah bersedia melayani sore hari ini) terima kasih banyak 
semuanya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu/Bapak dan Saudara 
sekalian. 

 

GP2 Mari kita masuk dalam ibadah ini dengan memuji-muji Tuhan, 
menyembah dan memuliakanNya. Kita satukan hati kita, kita junjung 
Kemuliaan Tuhan.  
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NY. UMAT “BAGAI SEKUNTUM BUNGA DI TAMAN” 
Prp Bagai sekuntum bunga di taman, harum semerbak indah menawan 

Begitu cintamu padaku oh Tuhan, Tulus dan murni tiada cela 
 

Lk2 Selama ini aku biarkan, Hidupku terbuai dalam dosa 
Kini ku sadari, apa yang terjadi alam dunia selama ini 

U Refr:    Betapa rindu hatiku padaMu Tuhan,  
selama ini aku jauh dari sisiMu 
Dan berikanlah rahmatMu padaku, Oh Tuhan…  
tuntunlah jalan hidupku 
 

GP2 Ya.. mungkin selama ini secara fisik kita dekat dengan Tuhan. Berdoa, 
baca firman.. tetapi kedekatan spiritual tidak. Coba resapi, siapa kita ini 
sehingga Tuhan begitu mengasihi kita… mari bangun kerinduan kita 
pada Tuhan..  

                             berdiri 
U Refr:   Betapa rindu hatiku padaMu Tuhan,  

selama ini aku jauh dari sisiMu 
Dan berikanlah rahmatMu padaku, Oh Tuhan…  
tuntunlah jalan hidupku 
 

~bersaat teduh Umat tetap berdiri~ 
 

AJAKAN BERIBADAH              
P2 Umat Tuhan, mari kita menghadap Tuhan, dengan menyambut kehadiran 

Firman Tuhan yang akan diberitakan, memasuki ruang ibadah. 
 

I. MENGHADAP TUHAN 
 

NY. UMAT KJ 2 : 2,3 “SUCI, SUCI, SUCI”                  do= D 4 ketuk 
U Suci, suci, suci! Kaum kudus tersungkur  

di depan takhtaMu memb'ri mahkotanya 
Segenap malaikat sujud menyembahMu,  
Tuhan, Yang Ada s'lama-lamanya. 

 

.…..Prosesi Alkitab memasuki ruang ibadah …… 
 

Kantoria & Paduan Suara 
Holy, holy, holy! Lord God Almighty 
early in the morning, our song shall rise to Thee 
Holy, holy, holy! Merciful and mighty 
God in three persons, Blessed Trinity! 
 

U Suci, suci, suci! Walau tersembunyi,  
walau yang berdosa tak nampak wajahMu, 
Kau tetap Yang Suci, tiada terimbangi,  
Kau Mahakuasa, murni kasihMu 
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VOTUM   
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 
SALAM 
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 Yohanes 13 : 34-35  
PF “Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling 

mengasihi; sama seperti Aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu 
harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu, 
bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling 
mengasihi.” 

 

NY. UMAT GB 218 : 1 “DI JALANKU, KU PUNYA SOBAT”  
do = Bes 4/4 MM 100 

U Di jalanku, 'ku punya Sobat yang dekat 
dengan lembut menuntun langkahku. 
Malam gelap dibuat-Nya terang, cerah. 
Dialah Yesus, Jurus'lamatku. 
Refr:   'Ku tak cemas meski berat jalanku, 

       lembah gelap dan gunung yang terjal. 
                   Kar'na 'ku tahu, Tuhanku menemaniku 
                   hingga ‘ku masuk ke neg'ri baka. 

duduk 
PUJI-PUJIAN “ALLELUIA CHOIR” GPIB Jemaat Filadelfia  
 

PUJI-PUJIAN UMAT 
P2 Firman Tuhan dalam Mazmur 42:9 mengatakan: ”TUHAN memerintahkan 

kasih setiaNya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan 
nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku” . Saudaraku kalau bukan 
karena Tuhan, siapalah kita ini.  
Kita memuji-muji Tuhan karena Dia Allah yang luar biasa dalam hidup 
kita. Allah yang mengampuni dosa, Allah yang menyertai, Allah yang 
melindungi, Allah yang punya rancangan-rancangan spesial bagi setiap 
kita.  

 

GP1 Mari kita kembali memuji Tuhan dengan bersukacita 
berdiri 
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NY. UMAT “KING OF MAJESTY” 
 You know that I love you, You know that I want you 

know you so much more, More than I have before 
These words are from my heart, These words are not made up 
I will live for you, I am devoted to you 
King of Majesty, I have one desire 
Just to be with you my Lord, Just to be with you my Lord 
Chorus:    Jesus you are the Saviour of my soul 

 And forever and ever I'll give my praises to you 
              duduk 

P2 King of Majesty! Raja yang Mulia. Raja yang besar! Raja yang Agung! 
Allah bertakhta di atas puji-pujian kita. 

 

PUJI-PUJIAN “KHARISMA REJOICE CHOIR” GPIB Jemaat Kharisma 
 

P4 Puji Tuhan. Benar saudaraku, Allah bertakhta di atas puji-pujian.  
Tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan Firman Tuhan. Mari 
kita menyiapkan hati kita, pendengaran kita dan hidup kita. Firman Tuhan 
dalam Ibrani 4:12 mengatakan: ”Sebab firman Allah hidup dan kuat dan 
lebih tajam dari pada pedang bermata dua manapun; ia menusuk amat 
dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum; ia 
sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita”. Biarlah firman 
Tuhan malam hari ini mengubah paradigma kita, menuntun kita untuk 
semakin mengasihi Tuhan dan mencintai pekerjaanNya. 

 

GP2 Mari umat Tuhan, kita bersama-sama memuliakan Tuhan, rasakan 
hadiratNya, nikmati kehadiranNya melalui pujian Bagai Rusa Rindukan 
Air/As The Deer 

 

NY. UMAT GB 262 : 2,3 “BAGAI RUSA RINDUKAN AIR” (As The Deer) 
Kantoria                 do = D 4/4 & 2/4 MM 76 

As the deer panteth for the water, so my soul longs after You 
You alone are my hearts desire,  and I long to worship You 
Chorus:   You alone are my strength, my shield 
                 To You alone may my spirit yield 
                 You alone are my hearts desire, and I long to worship You 

 

Lk2 Kau sahabat dan 'Kau saudara, bahkan Raja bagiku, 
'ku kasihi Engkau, Tuhanku. lebih dari siapapun. 

U Refr:    Hanya 'Kau kekuatanku, perisai dan kes'lamatanku. 
   Engkau, Tuhan, hasrat jiwaku 'kusembah selamanya. 

 

Prp 'Ku rindukan Engkau bagiku melebihi apapun. 
Sukacitaku 'Kau penuhi, 'Kau puaskan jiwaku. 

U Refr:     …… 
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II. PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF ............................................................. 
 

PEMBACAAN ALKITAB                     berdiri 
PF Mari menyambut Firman Tuhan! Haleluya 
 

U KMM 41 “Halelu, Halelu”                              do = A 4 ketuk 
 

Panitia 
Pembacaan Alkitab hari ini sebagaimana tertulis dalam I Raja-Raja 6:11-
13 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  
“GEREJA YANG MEMBANGUN, GEREJA YANG TAAT” 

 

…… Saat teduh …….. 
 

III. JAWABAN UMAT 
 

GP1 Umat Tuhan, kita diberkati sekali oleh Firman Tuhan malam hari ini. 
Amin? Kita diingatkan, ditegur dan dituntun untuk mengenal Tuhan lebih 
benar. Mari kita memuji Tuhan 

 

NY. UMAT  “Lain Dulu lain Sekarang” 
U Dulu aku jauh jauh dari jalan Tuhan 

Orang yang terhilang serta penuh dengan dosa 
Tiba tiba ku dengar, suara Tuhan memanggilku 
Aku melangkah, menuju rumah Bapaku 
Refr:   Lain dulu lain sekarang, kini ku hidup di dalam TUhan, 

       yang penuh damai dan penuh sentosa, ku merasakan 
       Lain dulu lain sekarang, kini ku hidup di dalam Tuhan 

             Berkat yang melimpah diberikanNya, terima kasih Tuhan 
 

(GP 1 mengundang umat berdiri) 
Lk2 Bercak noda telah hilang dari diriku,   

Belenggu dosa, kini telah ku tinggalkan 
Prp Yang terkasih, di dalam diriku hilang sudah,  
             kini ku datang, menghadap hadiratMu Tuhan 
 

PENGAKUAN IMAN                     
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 
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PUJI-PUJIAN “ALLELUIA CHOIR” GPIB Jemaat Filadelfia 
 

DOA SYAFAAT 

PF Mari kita berdoa . . . . . .  

Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu, kami memohon 
 

U Dengarkanlah doa kami 
 

PF Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami 

berdoa: 
 

Bss Bapa kami . . . (diakhiri doksologi GB 389b) 
 

PUJI-PUJIAN “KHARISMA REJOICE CHOIR” GPIB Jemaat Kharisma 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 
P4 Umat Tuhan, Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai 

tanda syukur atas kasih dan pengorbanan Yesus Kristus demi 
keselamatan kita.  
Malam hari ini ada 2 Persembahan yang akan jemaat berikan: 
Pertama adalah Persembahan dalam amplop yang akan diperuntuk bagi 
Renovasi gedung gereja/Pastori 1 dan Pelembagaan Bajem Jurang 
Mangu. Jemaat akan mengantar ke depan dan memasukkan dalam kotak 
yang telah disediakan.  
Kedua adalah Persembahan kantong yang akan diperuntukkan bagi 
Pelayanan gereja.  
 

Apakah semua jemaat sudah memegang amplop Persembahan? (yang 
belum bisa angkat tangan), Panitia akan membagikan. 

………………………………………………………………… 

Marilah kita memberi dengan sukacita dan penuh cinta bagi Pekerjaan 
Pelayanan Tuhan. Ketika memberi bagi pekerjaan Tuhan, sama artinya 
saudara dan saya memberi bagi Tuhan yang luar biasa baik bagi kita. Ia 
sudah memberkati kita dengan Kasih yang besar. Rasa syukur kita, kita 
tunjukkan melalui pemberian Persembahan.  
 

NY. UMAT GB 4:1,2 “BERSORAK BAGI TUHAN”               do = D 4/4 MM 92 
U 1. Bersorak bagi Tuhan, wahai umat-Nya; 

hendaklah orang jujur puji nama-Nya. 
Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, 
bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. 

 

--Dipersilakan bagi warga jemaat membawa Persembahan Persepuluhan/ Syukur/Persembahan 

untuk Renovasi dan Pelembagaan Bajem ke depan di kotak yang telah tersedia. Setelah itu 

akan diedarkan Pundi Merah  untuk Kas Jemaat, (diiringi intrumentalia)— 
 

--Menyanyikan Bait 2 setelah pundi diedarkan, Jemaat tetap Duduk – 
 

U 2. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhanmu; 
nyaringkanlah suaramu dan bersoraklah, 
sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada; 
segala isi bumi diciptakan-Nya. 
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DOA SYUKUR           berdiri 
P4 Umat Tuhan, mari menyerahkan Persembahan ini kepada Tuhan dalam 

doa syukur, mari kita berdoa: 
Ya Bapa Mahakasih, kami bersyukur untuk segala kelimpahan dalam 
hidup kami. Bukan hanya terkait materi tetapi juga kesehatan, semangat, 
sukacita, kekuatan menghadapi persoalan hidup. Melaluinya kami belajar 
tentang Allah sebagai Sumber segalanya. Saat ini kami memberi 
Persembahan sebagai ungkapan syukur atas segala kebaikan Tuhan. 
Terima dan kuduskanlah ya Tuhan Sumber Berkat, sehingga 
persembahan ini benar dipakai sebagai alat pengembangan 
pelayananMu di tengah jemaat GPIB Gibeon ini. Dalam nama Yesus 
Kristus, amin. 
                 duduk 

IV. PENGUTUSAN 
 

WARTA UMAT 
 

AMANAT PENGUTUSAN                              berdiri 
PF  Umat Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu dan renungkanlah, “Allah 

mengutus gerejaNya hadir dalam dunia sebagai perpanjangan Tangan 
Allah di tengah dunia. Gereja tidak hidup untuk dirinya sendiri. Untuk itu 
Allah pakai kita semua untuk menghadirkan kasihNya bagi dunia. 
Hiduplah dalam TUHAN dan jadilah berkat bagi dunia ini” 

 

GP2 Sampai bertemu bulan depan, tanggal 22 Desember 2019 dalam 
Ibadah Penyegaran Iman yang sama, dengan Pelayan Firman Pdt. Rufy 
Waney. Mari Umat Allah, kita berikan toss kiri dan kanan kita katakan, 
”Aku mau Tuhan pakai” Dengan sukacita kita pujikan: 

 

NY. UMAT “JALAN SERTA YESUS” 
 Jalan, serta Yesus, jalan sertaNya setiap hari 

Jalan serta Yesus, serta Yesus s’lamanya 
Jalan dalam suka, jalan dalam duka                      2X 
Jalan sertaNya setiap hari 
Jalan serta Yesus, serta Yesus s’lamanya. 

 

BERKAT 
PF Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah 

berkatNya: 
 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”                           do = F 4/4 MM 112 


