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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. Menanamkan sikap kejujuran tidak selalu 

mendatangkan kebaikan. Bisa saja orang yang berusaha jujur justru 

mendapat musibah. Tetapi kejujuran adalah bagian dari hidup orang 

percaya.  

Tema ibadah sore hari ini “Jujur Adalah Buah Takut Akan Tuhan”.  

Pelayan Firman pada ibadah sore ini adalah Vikaris Ayu Pattikawa.  

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

berdiri 
NYANYIAN KESEHATIAN (1) “Aku Ingin Selalu” 
 Aku ingin selalu berada di hadiratMu 

Aku ingin selalu berlindung dalam naunganMu 
Di bawah kepak sayapMu Kau bawaku terbang tinggi 
Melintasi langit biru bagaikan rajawali 
Refr:      Bagai rajawali melintasi gunung tinggi 

         Bagai rajawali melintasi badai hidup 
         Di bawah kepak sayapMu, Kau bawaku terbang tinggi 
         Melintasi langit biru bagaikan rajawali 

 

NYANYIAN KESEHATIAN (2) “Berkat KemurahanMu” 
 Kau hiasi kehidupanku, dengan kemurahan-Mu 
 Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan 
 Refr:     Aku ada saat ini semuanya kar’na kasih-Mu 
         Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu 
         T’rima kasih Yesus Engkau sangat baik 
         Teramat baik 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 PKJ 4 : 1 - 2 “Angkatlah Hatimu Pada Tuhan”   la = D 4 ketuk                        
U 1. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. 

Jangan lupa bawa persembahan.  
Mari kawan, ajak teman, bersama menyembah.   
Refr:    Sorak-sorak, sorak Haleluya! Mari, mari, mari, nyanyilah 

        Pujilah Tuhan yang Mahakudus.  
        Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. 

 

... Prosesi Alkitab memasuki Ruang Ibadah … 
 

Prp Janganlah mengaku anak Tuhan  
Lk2 Jika engkau mengeraskan hati 
Prp Jadilah pelaku firman Tuhan!  
Lk2 Mari kawan, ajak teman, bersama menyembah. 
U Refr:     …… 
 

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 Amsal 14 : 2 

yang menyatakan: “Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, 
tetapi orang yang sesat jalannya, menghina Dia” 

 

NY. UMAT GB 4 : 1 “Bersorak Bagi Tuhan”                 do = D 4/4 MM 92 

1. Bersorak bagi Tuhan, wahai umat-Nya; 

 hendaklah orang jujur puji nama-Nya. 

 Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, 

 bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah.  

 duduk 

 
 
 



 - 4 - 

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. Sering kali 

kami tidak hormat atau merasa sombong terhadap sesama kami. 

Terkadang kami juga mengeluarkan kata-kata yang kurang berkenan 

untuk sesama kami. Ampunilah kami ya Bapa dan jauhkan kami dari 

hal-hal yang dapat menyulitkan sesama kami. Terima kasih atas 

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

kerendahan hati mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. 

Karuniakanlah hikmat-Mu kepada kami dan bimbinglah kami agar 

dapat bertumbuh dalam ajaranMu dan setia memberitakannya lewat 

tutur kata dan perilaku hidup kami. Pakai dan jadikanlah kami alat 

bagi kemuliaan-Mu, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan melalui 

kehidupan dan pekerjaan pelayanan kami. Dengarkanlah Doa 

kami….. 
      -------Terlalu Besar KasihMu Bapa (Instrument)------- 

 

 Ya Tuhan, ajarkanlah kami menjadi orang-orang yang jujur dan tulus 
dalam kata dan pikiran serta hati kami. FirmanMu dalam Ayub 8 : 6 
yang menyatakan: “Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan 
bangkit demi engkau dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah 
hakmu.”. Terima kasih ya Tuhan, ini menjadi motivasi kami untuk 
hidup semakin baik di hadapanMu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. 

 

NY. UMAT PKJ 14 “’Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan"      do = C 4 ketuk 

U Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. 
Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan s’lamanya. 
Kututurkan tak jemu kasih setiaMu Tuhan; 
kututurkan tak jemu kasih setiaMu turun-temurun. 
Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. 
Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan s’lamanya. 

 

PUJI-PUJIAN  
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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  
 

GP Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Lukas 12 : 1 – 12 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 “Jujur Adalah Buah Takut Akan Tuhan” 
 

-Saat Teduh- 
 

III. JAWABAN UMAT 
 

NY. UMAT GB 226 “Hidup Yang Jujur (Living for Jesus)”  
do = Es 4/4 MM 112 

U Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. 
Persekutuan, mesra dan kudus, ingin kuikat dengan Penebus. 
Refr:   Ya Yesus, Kaukorbankan darah-Mu bagiku; 
           Kub'ri masa depanku dan hidup bagi-Mu. 
           Hatiku kuserahkan menjadi takhta-Mu. 
           Kuminta, kuasailah seluruh hidupku. 

 

U Living for Jesus a life that is true,  
striving to please Him in all that I do; 
Yielding allegiance, glad-hearted and free,  
this is the pathway of blessing for me. 

  Chorus:    O Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, 
             For Thou, in Thy redemption, Didst give Thyself for me; 
             I own no other Master, My heart shall be Thy throne, 
             My life I give, henceforth to live, O Christ, for Thee alone. 

 

PENGAKUAN IMAN                    berdiri 
PF Umat Tuhan, mari bersama-sama, kita mengucapkan Pengakuan 

Iman Rasuli sebagai bentuk pembaruan iman kita di hadapan Allah.   
Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata: Aku percaya. . . 

duduk 
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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 Ibadah Pendewasaan dan 
Pelembagaan Bajem Jurang Mangu pada tanggal 2 Februari 2020, 
Renovasi gedung gereja dan Pastori 1 yang sedang berlangsung ; 
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 yang bekerja, dan 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 dan sebagai 
symbol ketaatan kita pada Tuhan, sebagaimana Mazmur 119 : 108 
menyatakan: “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 KJ 298 : 1-3 “Selama Bumi Didiami”  
do = F 4&2 ketuk 

U 1. Selama bumi didiami, berbunga t’rus, berbuah baik, 
Engkau, ya Allah, Bapa kami; sembah syukur padaMu naik! 

 

--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)— 

 

U 2. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, 
sabda kasihMu berkuasa dan nama Yesus disebut. 

 

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

U 3. Burung di langit Kausuapi, bunga di ladang berseri; 
tak usah kami pun kuatir: seluruh hidup Kauberi. 
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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  Umat Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu, renungkanlah, ”Kalau 

engkau mau dihargai dan dipercayai orang lain, jadilah orang yang 
jujur dan tulus dalam pikiran, kata-kata dan perbuatanmu”.  

 

NY. UMAT GB 107 : 1 - 2 “Ikutlah Tuhan Dalam T’rang” do = D 4/4 MM 100             

Prp Ikutlah Tuhan dalam t’rang, tinggalkan yang gelap 

dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya.  

U Refr:     Berjalan di t’rang, berjalan di t’rang. 

  Berjalan di t’rang, berjalan di dalam t’rang. 
 

Lk2 Ikutlah Tuhan dalam t’rang, teguhkan hatimu. 

Setia, tulus dan benar, amalkan kasihmu.  

U Refr:     …. 
 

U Ikutlah Tuhan dalam t’rang, berdoalah tetap. 
Di dalam kuasa Roh Kudus engkau dibimbing-Nya. 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”                        do = F 4/4 MM 112 
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