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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. Apa kabar semuanya? Pastinya luar biasa 

bukan, seperti apa ya rasanya jadi pemimpin? Tidak semudah itu 

untuk membawa atau memimpin sebuah kelompok, apalagi untuk 

menuju kebaikan dan jalan yang benar. Bagaimana dengan 

membawa bangsa yang besar ini untuk mengikuti perintah Tuhan? 

Tema ibadah sore hari ini adalah “Hamba Tuhan Membawa Berkat 

Bagi Bangsa - Bangsa”  

Pelayan Firman pada ibadah sore ini adalah Pdt. Amperiyana 

Nguru. 

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

berdiri 
NYANYIAN KESEHATIAN (1) “Kunaikkan Syukurku” 
 Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa 

Kasih yang menemukanku, s’lamatkan dan pulihkanku 
Kunaikkan syukurku 

               

   Ku tak akan berhenti memuji meninggikan namaMu 
Selalu menari memuliakanMu. 
Dibebaskan dibangkitkan hidup yang Kau bri dan kini hanya untukMu. 

 

NYANYIAN KESEHATIAN (2) “Hati S’bagai Hamba” 
 Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia 
 Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga 
 

 Inilah yang kupunya hati s’bagai hamba 
 Yang mau taat dan setia pada-Mu Bapa 
 Kemanapun kubawa hati yang menyembah 
 Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya 
 
 

..…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 3 : 1-3 “Mari Menyembah”                        do = F 4/4 MM 76 
U 1. Mari menyembah Allah Yang Esa, agung dan besar, s’lama lamanya. 

Bapa, Putra, Roh Mahakudus, kami datang, sujud menyembah. 
 

U 2. Mari menyembah Bapa Pencipta, agung dan besar s'lama-lamanya. 
       Kaulah Allah, Alfa - Omega, kami datang, sujud menyembah. 

 

... Prosesi Alkitab memasuki Ruang Ibadah … 
 

Prp Mari menyembah Yesus Penebus, agung dan besar, s’lama-lamanya. 
Lk2 Kaulah Jurus'lamat dunia, kami datang, sujud menyembah 
U Coda:     Mari menyembah! 
 

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        

Yohanes 8:12 yang menyatakan: “Maka Yesus berkata pula kepada 
orang banyak, kata-Nya: Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut 
Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan 
mempunyai terang hidup.” 

 

NY. UMAT KJ 363 : 1,2 “Bagi Yesus Kuserahkan”            do = F 4 ketuk 

U 1. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya; 

hati dan perbuatanku, pun waktuku milikNya. 

Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milikNya. 

Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milikNya. 
 

U 2. Tanganku kerja bagiNya, kakiku mengikutNya; 

mataku memandang Yesus; yang kupuji Dialah! 

Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah! 

Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah! 

 duduk 
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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. Terima kasih atas 

penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bapa, berikanlah kepada kami hati 

yang senantiasa mengasihi-Mu dan juga mengasihi sesama manusia. 

Karuniakanlah hikmat-Mu kepada kami agar kami bisa menjadi warga 

Negara yang taat akan hukum dan tidak melanggar aturan-aturan 

yang ada. Pakai dan jadikanlah kami alat bagi kemuliaan-Mu di 

tengah-tengah bangsa Indonesia ini, sehingga nama-Mu semakin 

dimuliakan melalui kehidupan dan pekerjaan pelayanan kami. 

Dengarkanlah Doa kami….. 
      -------Sejauh Timur Dari Barat (Instrument)------- 

 

 FirmanMu dalam Markus 11 : 25 menyatakan: “Dan jika kamu berdiri 
untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam 
hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga 
mengampuni kesalahan-kesalahanmu.” Oleh karena itu, kami mohon 
ampunanMu, serta baharuilah roh dan pikiran kami, agar kami 
menjadi utusan yang membawa kabar sukacita dalam pelayanan 
kasih kepada semua orang yang jauh dan dekat, dalam nama Yesus 
Kristus, Tuhan dan Juruselamat kami. Amin 

 

NY. UMAT GB 246 “Aku Mau Bersyukur"                  do = Bes 4/4 MM 88 
U Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa, 

aku mau bermazmur bagi-Mu, ya Tuhan. 
Kar'na kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi; 
kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. 
Ditinggikan dirimu di atas langit. 
Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. 
Ditinggikan diri-Mu diatas langit. 
Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. 
 

PUJI-PUJIAN  
 

II. PEMBERITAAN FIRMAN 
 

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

PEMBACAAN ALKITAB         berdiri 
PF Mari menyambut Firman Tuhan! Haleluya! 
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U KMM. 41  “HALELU, HALELU”                                        do = A 4ketuk 
 

GP Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Yesaya 49 : 1 - 7 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 “Hamba Tuhan Membawa Berkat Bagi Bangsa-bangsa” 
 

-Saat Teduh- 
 

III. JAWABAN UMAT 
 

NY. UMAT "Hidup Ini Adalah Kesempatan"     
U Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan 

Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan b’ri. Hidup ini harus jadi berkat. 
Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. 
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini sudah jadi berkat 

 

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 (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 
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PENGUCAPAN SYUKUR  
P4 Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur 

atas kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sesuai dalam 
Mazmur 119 : 108 mengatakan: “Kiranya persembahan sukarela yang 
berupa puji-pujian berkenan kepadaMu, ya Tuhan, dan ajarkanlah 
hukum-hukumMu kepadaku." Dengan mengingat Firman Tuhan itu, 
Marilah kita memberi persembahan dengan sukacita.  
Kita memuji Tuhan dari : 

 

NY. PERSEMBAHAN GB 81 : 1-3 “Allah Sumber Kemurahan” 
do = C 4/4 MM 100 

Refr:   Allah sumber kemurahan juga kebajikan disepanjang hidupmu, 
           bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. 

U 1.  Bawa persembahanmu seg’ra pada Tuhan Allahmu. 
  Ingat akan janjiNya tetap, Ia memberkatimu. Refr:   …. 
 

--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 Pelembagaan Bajem 
(diiringi intrumentalia)— 

 

Refr:     ……. 
U 2. B’ri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. 
 Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Refr:  …. 
 

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

Refr:     ……. 
U 3. B’rilah dengan rela dan senang b’ri kepada Tuhanmu.  
 Tak ‘kan kekurangan apapun, kau dipeliharaNya. Refr:   ….. 

 

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 
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IV. PENGUTUSAN 
 

WARTA UMAT DAN WARTA GERAKAN PEMUDA 
 

AMANAT PENGUTUSAN                              berdiri 
PF  Jadilah pemimpin yang baik untuk memimpin sebuah bangsa yang 

baik, jadilah selalu menjadi bangsa-bangsa yang baik dan menjadi 
bangsa-bangsa yang akan selalui mengaku bahwa Tuhanlah yang 
empunya semesta. 

 

NY. UMAT PKJ 177 : 1,2 “Aku Tuhan Semesta”                  do = A 4 ketuk 

U 1. Aku Tuhan semesta, jeritanmu Kudengar. 

 Kau didunia yang gelap ‘Ku s’lamatkan. 

 Akulah pencipta t’rang; malam jadi benderang. 

 Siapakah utusanKu membawa t’rang? 

Refr:    Ini aku, utus aku! Kudengar Engkau memanggilku. 

       Utus aku; tuntun aku; ‘Ku prihatin akan umatMu. 
 

Lk2 Aku Tuhan semesta. ‘Ku menanggung sakitmu 

 Dan menangis kar’na kau tak mau dengar 

Prp ‘Kan kurobah hatimu yang keras jadi lembut. 
 Siapa bawa firmanKu? Utusanku? 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. 
 

U GB 402c “Amin”  
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