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Persiapan 
- Doa para presbiter petugas di konsistori 
- Penjelasan Tata Ibadah dan latihan lagu-lagu 
- Doa Pribadi umat 
 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
GP Syalom! Selamat datang dan selamat beribadah dalam Ibadah 

Nuansa Muda sore hari ini. Dalam minggu Epifania ini, kita 

merenungkan bersama awal karya Yesus Kristus melalui 

pembaptisanNya. Sebuah bentuk pengutusan formal yang Allah 

berikan kepadaNya.  

Tema ibadah sore hari ini adalah “Dia Memberi Diri Untuk Dibaptis” 

Pelayan Firman pada ibadah sore ini adalah  Pdt. Melkianus Nguru. 

Umat Tuhan, marilah berikan salam dan senyum ke sekitar sambil 
mengatakan, ”Selamat beribadah”.  
Mari kita memujikan Lagu Kesehatian 

berdiri 
NYANYIAN KESEHATIAN (1) “Tutur Kata” 
 Bagaikan air sirami tanah gersang 

T'rasa sejuk menyegarkan,  
Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku 
Lembut indah tutur kataMu. 
T'rangi jalanku menghibur hatiku, memb’ri pengharapan. 

               

   Untuk selamanya sampai selamanya 
PerkataanMu bertumbuh di hatiku 

       Siang dan malam s'lalu kurenungkan 
       JanjiMu yang indah kuberjalan di dalamnya 
 

NYANYIAN KESEHATIAN (2) “Kupercaya JanjiMu” 
(Song Leader meyanyikan terlebih dahulu, mengulang lagi oleh umat) 
 Sungguh besar setiaMu, Kau nyatakan bagiku. 
 Kau Bapa yang s’lalu mengerti isi hatiku 
 Kemuliaan-Mu Kau janjikan Aku tetap percaya 
 Kupercaya janjiMu ajaib, Terukir dalam kehidupanku 

Ku berserah didalam kekuatan-Mu, kupercaya. 
 

 Kupercaya janjiMu ajaib, Terukir dalam kehidupanku 
 Ku berserah didalam kekuatan-Mu, hanya Kau s’galanya bagiku 
 

..…Umat bersaat teduh tetap berdiri…… 
 
AJAKAN BERIBADAH 
P2 Umat Tuhan, mari  menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah 

persekutuan kita. 
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I. MENGHADAP TUHAN 
 

NY. UMAT GB 12  :1-2  “Masuklah Semua Menghadap Tuhan” 
do = D 4/4 MM 92 

U 1. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya; 
marilah rendahkan diri dan hati di hadapan takhta-Nya. 
Dalam kekudusan dan kebenaran sujudlah kepada-Nya. 
Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, kini dan selamanya. 
 

... Prosesi Alkitab memasuki Ruang Ibadah … 
 

U 2. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. 
Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. 
T'rimalah anug'rah, rahmat dan kasih dari Yesus, Tuhanmu. 
Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. 

 

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 
saudara. 

 

U Dan menyertaimu juga 
 

NAS PEMBIMBING 
PF Nas Pembimbing kita hari ini sebagaimana tertulis dalam Matius 3 : 

13, “Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes  
untuk dibaptis  olehnya” 

 

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

AGP Di jalanku, 'ku punya Sobat yang dekat 

dengan lembut menuntun langkahku, 

 malam gelap dibuat-Nya terang cerah. 

Dialah Yesus, Jurus'lamatku. 

U 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. 
 

U Lama nian tak kupahami kasih-Nya. Hingga berita salib kudengar. 

 'Ku beriman Dialah Jurus'lamatku. Kawan sejati pada jalanku. 
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Prp Refr:   'Ku tak cemas meski berat jalanku, 

       lembah gelap dan gunung yang terjal. 

Lk2        Kar'na 'ku tahu, Tuhanku menemaniku 

       hingga ;ku masuk ke neg'ri baka. 

 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 tidak menjaga tingkah laku 

kami, kami lebih sering menghakimi orang lain tanpa menilai diri 

sendiri terlebih dahulu. Terkadang, kami juga mengeluarkan kata-kata 

yang tak berkenan dari mulut kami. Kami mengagungkan masa muda 

kami, dan kadang melecehkan mereka yang tua. 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 ya Bapa, agar kami lebih siap untuk 

taat dan setia menjadi anakMu, dengarkanlah doa permohonan 

ampun kami secara pribadi ya Tuhan…… 
 

      -------Pribadi Yang Mengenal Hatiku(Instrument)------- 
 

 Ya Tuhan, FirmanMu dalam Matius 11:28 yang menyatakan “Marilah 
kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan 
memberi kelegaan  kepadamu”  bagaikan air segar yang tak berhenti 
mengalir yang menjanjikan bahwa pengampunan dan kasihMu tidak 
pernah berhenti, karena Engkau selalu hadir bagi kami terutama di 
saat persoalan sedang menekan kehidupan kami. Terima kasih ya 
Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin 

 

NY. UMAT GB 354 : 1,3 “Hidup Yang Sedih Jadi Melodi"  
do = Bes 2/4 MM 100 

Lk2 Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu! 
U Yesus, Kau beri isi melodi melagukan kemenangan salib-Mu! 

Di dalam hatiku Kau buat harmoni: nada-nada fals diganti simfoni! 
Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabar-Mu 

 

Prp Kawan yang sedih, ikut melodi yang penuh dengan irama yangcerah 
U Yesus memberi isi melodi menggemakan kemenangan mulia 
       Di dalam hatimu terima harmoni nada-nada fals diganti simfoni! 
       Yesus memberi isi melodi menggemakan kemenangan mulia. 
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PUJI-PUJIAN  
 

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 4ketuk 
 

GP Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius 3 : 1-15 yang 
menyatakan: ..... Demikian pembacaan Alkitab  

 

PF Hendaklah Firman Tuhan diam 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 “Dia Memberi Diri Untuk Dibaptis” 

-Saat Teduh- 
 

III. JAWABAN UMAT 
 

NY. UMAT GB 121 : 1,2 "Hai, Pergi Dan Wartakan"    do = Bes 4/4 MM 96 

Lk2 Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus  
dalam karya dan dalam karsamu. 

            Baik di rumah, sekolah dan di kantor; 
            juga disetiap waktu dan tempat. 
Prp Bawa kasih dan bawa sukacita, 
            panjang sabar serta lemah lembut. 
            Itu sikap yang harus kau lakukan 
            kar'na Kristus nyata dalam hidupmu 
 

U Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus 
            dalam kata dan perbuatan-Mu. 
            Juga dalam segala tindakanmu, 
            jadikanlah Firman Tuhan pandumu. 
            Jangan takut tegakkan keadilan 
            dan berani berkata yang benar. 
            Jangan bimbang dan jangan kau kuatir; 
            Roh Kudus membimbing dan menolongmu. 

 

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. . . 
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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. Belajarlah dari jemaat-jemaat Makedonia, seperti yang dituliskan 
Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus, dalam Imamat 19:5 
mengatakan “Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan 
kepada TUHAN, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, 
hingga TUHAN berkenan akan kamu." Dengan mengingat Firman 
Tuhan itu, Marilah kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita 
memuji Tuhan dari : 

 

NY. PERSEMBAHAN GB 89 : 1-3 “Dunia Ini Untuk Kemuliaan Tuhan” 
do = Es 4/4 MM 108 

U 1. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 
Kita perbuat apa dengannya? Amin. Amin, amin, amin, amin. 
Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 

 

--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 Renovasi Pastori I Dan Atap Gereja 
(diiringi intrumentalia)— 

 

U 2. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 
Kita perbuat apa dengannya? Amin. Amin, amin, amin, amin. 
Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 

 

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

U 3. Bakti umat untuk kemuliaan Tuhan. Amin 
Kita perbuat apa dengannya? Amin. Amin, amin, amin, amin. 
Bakti umat untuk kemuliaan Tuhan. Amin 
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DOA SYUKUR                               berdiri 
P4 Umat Tuhan, mari kita menyerahkan Persembahan ini kepada Tuhan 

dalam doa syukur, mari kita berdoa: 
Allah Bapa yang ada di Sorga saat ini kami kembali menghampiriMu, 
mengucap syukur atas rahmat dan berkatMu di sepanjang hidup 
kami. Terima dan berkatilah ya Tuhan persembahan kami ini agar 
berkenan di hadapanMu dan menjadi berkat untuk pelayanan 
gerejaMu. Amin.              

duduk 
 

IV. PENGUTUSAN 
 

WARTA UMAT DAN WARTA GERAKAN PEMUDA 
 

AMANAT PENGUTUSAN                              berdiri 
PF  Belajar dari kerendahan hati Yesus, yang sekalipun Allah, mau 

melampaui proses tradisi manusia sebagai bagian komitmenNya hadir 
dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Marilah kita melakukannya. 
Orang yang rendah hati dan penuh kasih, akan menyebarkan 
kebahagiaan pada sekitar, dan dikasihi banyak orang. 

 

NY. UMAT GB 50 : 1,2 “PERUBAHAN AJAIB”                do = G 4/4 MM 92 

Prp  Perubahan ajaib terjadi padaku, 

ketika kasih Yesus masuk di hatiku. 

Lk2 Api Roh-Nya yang Kudus murnikan jiwaku, 

hingga hidupku yang lama kini jadi baru. 

U Refr:    Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, 

tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. 

Aku ingin selalu tetap di jalan-Nya 

dan menjadi saksi Kristus kini dan s'lamanya. 
 

U Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut 

setia, murah hati, bawa sukacita, 

rendah hati dan ramah terhadap orang lain 

itu sikap nyata dari perubahan ajaib. 

Lk2 Refr:   Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, 

          tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. 
Prp         Aku ingin selalu tetap di jalan-Nya 

           dan menjadi saksi Kristus kini dan s'lamanya. 
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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”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


