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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 II Sesudah Epifania kepada jemaat yang 
hadir di Ibadah saat ini, demikian juga bagi jemaat yang baru pertama 
kali hadir dalam ibadah minggu di GPIB Jemaat Gibeon. 
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 Zaman sekarang menjadi orang yang jujur pasti memiliki resiko yang 

besar, pastinya akan dimusuhi dan dibenci. Namun, jika kita menjadi 
orang yang jujur, artinya kita bersiap untuk menjadi orang yang 
terbuka dipakai oleh Tuhan. Karena hidup sebagai anak-anak Tuhan 
tidaklah mudah, dia harus selaras dan sejalan dalam perkataan dan 
perbuatan. Mari undang dan siapkan hati serta pikiran kita untuk 
menyambut Tuhan dalam kehidupan ini. 

 

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

Persekutuan kita. 
 

I. MENGHADAP TUHAN 
 

NY. UMAT GB 24 : 1-3 “MARI MENGHADAP ALLAH”  do = Bes 4/4 MM 100 
Kantoria    Mari menghadap Allah; U   pujilah Dia, Yesus, Tuhanmu 
Kantoria    Bersama beribadah; U   angkat suaramu, nyanyi gembira. 
Bss        Kita semua jadi satu, satu di dalam kasihNya. 
        Tiada lagi perbedaan sebagai anak-anakNya. 
Kantoria    Mari berpadu suara U    nyanyikan Haleluya! 
 

… Prosesi Alkitab dibawa masuk… 
 

Prp      Buang dendam di hati,    U     jangan kau bawa, jangan kau simpan 
Lk2      Ampunilah dahulu      U    jika di hati ada amarah. 
Bss  Isi hatimu Tuhan tahu, janganlah kau sembunyikan, 
  Agar kau dapat beribadah, tiada ganjalan apapun. 
Prp  Mari berpadu suara     Lk2 nyanyikan Haleluya!  
 

Kantoria     Saat kau beribadah U    jangan biarkan iblis menggoda 
Kantoria     Tenangkanlah dirimu U    minta Roh Kudus tinggal di hati 
Bss         Agar kau dapat beribadah, hati terarah padaNya. 
         Firman Tuhan yang dib’ritakan menjadi berkat bagimu. 
Kantoria     Mari berpadu suara U    nyanyikan Haleluya! 
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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 Amsal 14 : 2 
PF “Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang 

sesat jalannya, menghina Dia” 
 

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

Juruselamat kita, menyertai kamu. 

 

U Dan menyertaimu juga 
 

NY. UMAT KJ 450 : 1,5 “HIDUP KITA YANG BENAR”      do = Bes 4 ketuk 
Kantoria 

1. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. 
Dalam Kristus bergemar; janganlah tekebur. 

U Refr:     Dalam susah pun senang; dalam segala hal 
          Aku bermazmur dan ucap syukur; itu kehendakNya! 
 

U 5. Tuhan Yesus, tolonglah, sempurnakan syukurku. 
 Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku! Refr:  ….. 

                

PENGAKUAN DOSA                     duduk 
P2 Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah 

kita mengaku akan dosa-dosa kita: 
 Allah Bapa yang Mahakuasa, yang telah memanggil kami untuk 

mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap 
akal budi, kami mengaku kepadaMu bahwa kami masih sering jatuh 
ke dalam godaan unruk menyembah ilah-ilah lain. Ya Tuhan, 
kasihanilah kami, ya Kristus, ampunilah kami. 

 

--SAAT TEDUH-- 
 

 Ya Allah Bapa yang Mahakasih, yang telah memanggil kami untuk 
mengasihi sesama kami seperti diri sendiri, kami masih sering 
cenderung mengasihi diri kami sendiri. Ya Tuhan, kasihanilah kami, 
ya Kristus, ampunilah kami. 

 

--SAAT TEDUH— 
 

 Ya Tuhan, yang telah mengutus kami ke dalam dunia untuk 
memberitakan Injil Kerajaan Allah, yaitu berita keselamatan kepada 
segala bangsa, kami mengaku kepadaMu bahwa kami sering lalai dan 
malas untuk melakukan tugas pengutusan kami itu. Ya Tuhan, 
kasihanilah kami, ya Kristus, ampunilah kami. 
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NY. UMAT GB 32 : 1 “TUHAN YESUS”                             do = Es ¾ MM 92 
U 1. Tuhan Yesus. Kami sering tidak patuh melakukan 

yang Engkau firmankan. Tuhan Yesus. 
Kami sering tidak patuh melakukan tanggung jawab kami. 
Coda:     Ampuni dosa kami. 

 

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

disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
Titus 3 : 3 - 5 yang menyatakan: “Karena dahulu kita juga hidup dalam 
kejahilan: tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan 
keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling 
membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juruselamat kita, 
dan kasihNya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah 
menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita 
lakukan, tetapi karena rahmatNya oleh permandian kelahiran kembali 
dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus” 
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 245 : 1,2 “HIDUPKU DISENTUH OLEH KASIH TUHAN” 
do = Es ¾ MM 100 

U 1. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan,  
dengan cara ajaib ‘ku disentuhNya. 
Giranglah hatiku walau aku cemas. 
‘Ku disentuh oleh kasihNya. 
Refr:    Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, 
         Lebih besar dari kasih yang dunia beri. 
         Seluruh hidupku ‘ku  memuji Tuhan; 
         ‘Ku disentuh oleh kasihNya. 

 

U 2. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, 
 bagiku nyatalah dalam firmanNya. 
 S’lamanya ‘ku tetap berpegang padaNya. 
 ‘Ku disentuh oleh kasihNya. Refr:    ….. 
 

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

Kolose 4 : 1 – 6 yang menyatakan: . . . . 
 Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 

seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia 
 



 - 5 - 

NY. UMAT GB 382 “GLORIA, GLORIA”                      la = G 4/4 MM 90 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Lukas 12 :1 – 10 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: “Jujur Adalah Buah Takut Akan Tuhan” 
 

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

III. JAWABAN UMAT 
 

NY. UMAT GB 226 : 1,2,4 “HIDUP YANG JUJUR”       do = Es 4/4 MM 112 
Kantoria 
1. Hidup yang jujur hendakku serah pada Yesusku yang aku sembah. 

Persekutuan, mesra dan kudus, ingin kuikat dengan Penebus 
U Refr:     Ya Yesus, Kau korbankan darahMu bagiku; 
           Ku b’ri masa depanku dan hidup bagiMu. 
           Hatiku kuserahkan menjadi takhtaMu. 
           Ku minta, kuasailah seluruh hidupku. 
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Prp Bagiku Yesus memb’ri nyawaNya menanggung dosaku di Golgota. 
 Terdorong kasih begitu mulia, seluruh hidup kub’ri padaNya. 
U Refr:     Ya Yesus, Kau korbankan darahMu bagiku; 
           Ku b’ri masa depanku dan hidup bagiMu. 
           Hatiku kuserahkan menjadi takhtaMu. 
           Ku minta, kuasailah seluruh hidupku. 
 

Lk2 Memuji Yesus dengan hidupku mau berkenan pada Dia penuh, 
 Ikut mencari yang hilang sesat, bawa padaNya yang susah, penat. 
U Refr:    …..  
 

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 

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 
 

AJAKAN PERSEMBAHAN 
P4 Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada TUHAN dengan 

memberi persembahan kepada-Nya.  
Dengarlah firman-Nya dari Amsal 3 : 9 – 10 yang menyatakan: 
“Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari 
segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh 
sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap 
dengan air buah anggurnya.”  
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: 
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NY. UMAT PKJ 147 : 1-3 “DI SINI AKU BAWA”                    do = E 4 ketuk 

U 1. Di sini aku bawa, Tuhan,  
persembahan hidupku, semoga berkenan. 

 Berapalah nilainya, Tuhan,  
dibandingkan berkatMu ya t’lah Kau limpahkan. 
T’rimalah, Tuhan, O t’rimalah, Tuhan! 
 

U 2. Tanganku yang kecil, ya Tuhan,  
belum mencari makan sendiri, ya Tuhan. 
Terimalah hatiku, Tuhan,  
menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. 
T’rimalah, Tuhan, O t’rimalah, Tuhan! 

 

--Menyanyikan Bait 3 setelah pundi diedarkan, Umat tetap duduk— 
 

U 3. Ku ingat firmanMu, ya Tuhan,  
yang mengajarkan kami mengingat yang kecil: 
Berkati semuanya, Tuhan,  
supaya persembahan tetap mengalir t’rus. 
T’rimalah, Tuhan, O t’rimalah, Tuhan! 

 

DOA PERSEMBAHAN                   berdiri 
P4 Umat terkasih, mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan 

dalam doa syukur: 
Ya Tuhan, Allah kami, kami bersyukur kepadaMu dan memuji 
namaMu yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga mampu 
memberi persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadaMu 
segala-galanya dan dari tanganMu sendiri persembahan yang kami 
berikan kepadaMu. Amin. 

                 duduk 
IV. PENGUTUSAN 

 

WARTA JEMAAT 
 

AMANAT PENGUTUSAN                                                    berdiri  
PF ……………………….  
 

NY. UMAT GB 69 : 1,2 “KUMULAI DARI DIRI SENDIRI” do = Es 4/4 MM 72 

U 1. Kumulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. 
 Kumulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. 
 Tekadku Tuhan: mengikutMu selama hidupku, 
 Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. 
 Akan kumulai dari diriku melakukan sikap yang benar. 
 Biarpun kecill dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. 
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U 2. Kumulai dari keluargaku menjadi pelaku firmanMu. 
 S’lalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasihMu. 
 Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. 
 Kupegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. 
 Kumulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasihMu. 
 Walau ‘ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku.  
 

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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


