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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. Tak terasa tahun 2019 sudah berada di 
belakang kita, dan saat ini kita telah memasuki tahun yang baru. 
Tahun 2020. Ada banyak tantangan yang menanti kita di tahun ini. 
Kita harus tetap semangat dan penuh sukacita. Tuhan berjalan 
bersama kita. Amin? Tema ibadah kita hari ini “Sarana Penuntun 
kepada Sang Juruselamat” kita akan membahas apa yang dipakai 
orang Majus untuk memuluskan perjumpaan mereka dengan Sang 
Raja yang baru lahir. 
Pelayan Firman pada ibadah sore ini adalah  Pdt. Nancy Nisahpih - 
Rehatta, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Gibeon. 
Umat Tuhan marilah berikan salam dan senyum ke sekitar dan 
memujikan Lagu Kesehatian  

berdiri 
NYANYIAN KESEHATIAN (1) “Allah Itu Baik” 
 Allah itu baik, sungguh baik bagiku 
 DitunjukkanNya kasih setiaNya  
 Dia menyediakan yang kuperlukan  
 Menyatakan kebaikan, Dia nyatakan kebaikan 
 Menyatakan kebaikannya padaku  
 Kasih setiaNya tak pernah berubah  
 Dulu s’karang dan s’lamanya  
 Ajaiblah kuasa didalam namaNya. Yesusku luar biasa. 
 

NYANYIAN KESEHATIAN (2) “Sampai Akhir Hidupku” 
Bapa Engkau mengenalku, lebih dari siapa pun 
Engkau tahu ceritaku, dan isi hatiku 
Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku 
Ubahkanku, sempurnakan, Jadi karya yang indah 
Kini aku percaya Tiada yang mustahil bagi-Mu 
Kuasa-Mu, kuatkanku Dasar kuberharap 
Kini aku berserah, pada rancangan-Mu bagiku 
Kuikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku 
 

..…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 KJ 3 :1-2  “Kami Puji Dengan Riang”                 do = G 4 ketuk 

1. Kami puji dengan riang Dikau, Allah yang besar; 
Bagai bunga t’rima siang, hati kami pun mekar. 
Kabut dosa dan derita kebimbangan t’lah lenyap. 
Sumber suka yang abadi, b’ri sinarMu menyerap 

 

... Prosesi Alkitab memasuki Ruang Ibadah … 
 

2. Kau memb’ri Kau mengampuni,Kau limpahkan rahmatMu  
Sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu. 
Yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milikMu  
Agar kami menyayangi, meneladan kasihMu  

 

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 
 

NATS PEMBIMBING 
PF Nats Pembimbing kita hari ini sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus 

2:14 “Syukur bagi Allah, yang dalam Kristus selalu membawa kami di 
jalan kemenangan-Nya. Dengan perantaraan kami Ia menyebarkan 
keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana”. 

 

NY. UMAT KJ 362 :1,2 “Aku MilikMu, Yesus,Tuhanku”      do = G 4 ketuk 

1. Aku milikMu Yesus Tuhanku; kudengar suaraMu. 
Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehMu. 
Refr:    Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibMu. 

         Raih daku,raih dan dekatkanlah kesisiMu Tuhanku.  
 

2. Aku hambaMu,Kausucikanlah oleh kasih kurnia, 
Hingga jiwaku memegang teguh kehendakMu yang mulia. Refr:   …. 

 duduk 
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DOA HARI INI 
P2  Umat Tuhan, mari kita berdoa:  

Ya Tuhan, Bapa yang baik di dalam kehidupan kami, kami bersyukur 
karena di setiap jalan hidup kami, Engkau selalu menuntun kami 
sampai di hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk 
memuliakan namaMu. Kami tahu ya Tuhan, kami sering berbuat apa 
yang tidak Engkau kehendaki, oleh karena itu kami datang kepadaMu 
untuk memohon ampun, atas segala dosa kami, baik melalui pikiran 
kami, perkataan atau pun sikap dan perilaku kami. Ampuni kami Ya 
Bapa, bersihkanlah hati nurani kami, dan layakkanlah kami untuk 
beribadah kepada-Mu.  
Tuntun kami menyusuri tahun anugerah Tuhan yang baru ini ya 
Tuhan, berikan kami keberanian, semangat dan sukacita. Kami tahu 
tantangan dan masalah sangat mungkin ada di hadapan kami, karena 
itu jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Kerinduan kami, ada banyak hal 
yang sangat baik terjadi dalam hidup kami di tahun ini. 
Dengarkanlah doa pribadi kami masing-masing ya Tuhan… 
 

      -------Ku Mau Cinta Yesus Selamanya(Instrument)------- 
 

 FirmanMu dalam 1 Tawarikh 16:11-12a mengatakan: “Carilah TUHAN 
dan kekuatan-Nya, carilah wajah-Nya selalu! Ingatlah perbuatan-
perbuatan ajaib yang dilakukan-Nya, mujizat-mujizat-Nya” 

 Ajarilah kami untuk selalu tangguh dalam menghadapi jalan hidup ini 
ya Bapa dan jadikanlah kami orang yang rendah hati terhadap 
sesama kami. Baruilah kami senantiasa ya Bapa, dalam nama Tuhan 
Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin 

 

NY. UMAT GB 41:1,2 “Maukah Dosamu Dihapus Bersih”  
do = Bes 4/4 MM 100 

Lk2 Maukah dosamu dihapus bersih? 
Prp Besar kuasa-Nya, darah Tuhan 
Lk2 Kau ‘kan menang dari kuasa gelap 
Prp Ajaib kuasa darah Tuhan 
U Refr:  Ada kuasa dalam darah-Nya, Anak domba Allah, 

          Ada kuasa dalam darah-Nya, Darah anak domba Allah 
 

Prp Maukah engkau meredam hasratmu? 
Lk2 Besar kuasa-Nya, darah Tuhan 
Prp Datang seg’ra, kau dibasuh bersih 
Lk2 Ajaib kuasa darah Tuhan   
U Refr:   ….. 
 

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 4ketuk 
 

GP Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius 2:1-6 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 “SARANA PENUNTUN KEPADA SANG JURUSELAMAT” 

 

-Saat Teduh- 

III. JAWABAN UMAT 
 

NY.  UMAT PKJ 131 : 1-3 “Ku Yakin Tuhan Tuntun Langkahku” 
do = G 3 ketuk 

Prp ‘Ku yakin Tuhan tuntun langkahku 
 serta membuka jalan bagiku. 
 Jika sungguh berserah dan berdoa padaNya, 
 Tuhan membuka jalan bagiku. 
 

Lk2 ‘Ku yakin Tuhan tuntun langkahku 
 serta membuka jalan bagiku. 
 ‘Ku mencari wajahNya, maka malampun cerah; 
 Tuhan membuka jalan bagiku. 
 

U ‘Ku yakin Tuhan tuntun langkahku 
 serta membuka jalan bagiku. 
 Bagi Dia hidupku, kata dan tindakanku; 
 Tuhan membuka jalan bagiku. 

 

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 
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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 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 Makedonia, seperti yang dituliskan Paulus 
dalam suratnya kepada jemaat Korintus, dalam 2 Korintus 8:2 Paulus 
mengatakan: ―Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai 
penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat 
miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan.‖ Dengan mengingat 
Firman Tuhan itu, Marilah kita memberi persembahan dengan 
sukacita. Kita memuji Tuhan dari : 

 

NY. PERSEMBAHAN GB 78 : 1-3 “Yesus Kristus,Sumber Hidup” 
do = As 4/4 MM 104 

 Refr:   Yesus Kristus, Sumber hidup, Juru S’lamat,Dialah! 
       Dalam t’rangNya ada hidup puji Dia s’lamanya! 
1. Keadilan dan hukumNya bagai benteng yang teguh, 

Bagi orang yang percaya tempat lindung yang teguh. 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 Renovasi Pastori I Dan Atap Gereja 
(diiringi intrumentalia)— 

 

Refr:  …. 
2. Dinaungan kasih Tuhan manusia berteduh; 

Dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Refr:   …. 
 

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

Refr:  …. 
3. Bahagia dan sentosa dialami umatNya  

Sukacita dan sejaht’ra dalam Kristsu s.lamanya. Refr:  ….. 
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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  Ada banyak kesempatan yang Tuhan berikan untuk membawa kita 

pada perjumpaan pribadi denganNya. Manfaatkan itu, karena ada 
satu saat ketika kita mencariNyapun, tidak akan pernah 
menemukanNya. Dekatkanlah dirimu selalu pada Tuhan. 

 

NY. UMAT GB 208 : 1 “Tak 'Ku Tahu „Kan Hari Esok”do = Bes 4/4 MM 76 

                                (I Know Who Holds Tomorrow) 
U I don't know about tomorrow, I just live for day to day 
 I don't borrow from the sunshine 
 For it's skies may turn to gray 
 I don't worry o'er the future, For I know what Jesus said 
 And today I'll walk beside Him, For He knows what lies ahead 
 Chorus:     Many things about tomorrow, I don't seem to understand 
    But I know who holds tomorrow,  
    And I know who holds my hands 
 

Lk2 Tak kutahu ‘kan hari esok, mungkin langit ‘kan gelap. 
 Tapi Dia yang Pengasih, melindungi 'ku tetap. 
Prp Meski susah perjalanan, g’lombang dunia menderu. 
 Dipimpin-Nya ‘ku bertahan, sampai akhir langkahku. 
U Refr:   Banyak hal tak kupahami, dalam masa menjelang.  
          Tapi t’rang bagiku ini: Tangan Tuhan yang pegang. 
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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”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


