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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 Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. 

Pemberita Firman dan pelayan Liturgi menyambut dengan penuh 
sukacita kehadiran saudara-saudara dalam ibadah Hari Minggu V 
Sesudah Epifani di GPIB Jemaat GIBEON 
Tema Ibadah hari ini adalah “Janji Tuhan Adalah Kekuatan 
Yang Menggerakkan” 
Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan 
syukur yang berkenan kepada Tuhan, dan menjadi berkat bagi 
kita.  
Pemberita Firman dalam ibadah ini adalah ............. 

berdiri 
AJAKAN BERIBADAH 
P2 Umat Tuhan, mari menyambut kehadiran Tuhan, Sang Raja 

Damai, di tengah-tengah persekutuan kita. 
 

MENGHADAP TUHAN 
 

NY. UMAT KK 11 : 1-3 “BERSYUKURLAH PADA TUHAN”  
Kantoria                   do = C 4/4 MM 100 

1. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya! 
 Bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah! 
U Refr: Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. 
    Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. 
 

--- prosesi membawa Alkitab memasuki ruang ibadah --- 
 

U 2. Hatiku siap, ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur. 
kar’na Engkau Mahabaik, setia dan benar. Refr: ....... 

 

U 3. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, 
dan memuliakan nama-Nya untuk selamanya! Refr: ....... 

 

V O T U M 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan 

langit dan bumi. 

 

U 1    .   7   .  |  1   .   | 
        A        -  min. 
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NAS PEMBIMBING Efesus 2 : 4 – 5 
PF “Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya 

yang besar, yang dilimpahkan-Nya kepada kita, telah 
menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita 
telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita - oleh kasih karunia 
kamu diselamatkan.“ 

 

S A L A M 
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus 

Yesus, Juruselamat kita, menyertai kamu. 
 

U dan menyertaimu juga. 
 

NY. UMAT GB 261 : 1,2 “AKU INSAN YANG LEMAH”  
Kantoria                   do = Bes 4/4 MM 72 
 

1.   Aku insan yang lemah, Yesus kekuatanku.  
‘Ku tenang selamanya, asal Yesus dekat padaku. 

U Refr: Bersama-Mu, Tuhanku, itu kerinduanku. 
    T’rus berjalan dengan-Mu; ya Tuhan, bimbing langkahku. 

 

U 2. Dalam dunia yang kejam, jalan hidup pun kelam; 
Siapakah andalanku? Tiada lain hanyalah Tuhanku! Refr:  .... 

duduk 
PENGAKUAN DOSA 
P2 Umat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan 

kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita: 
 

….. warga jemaat mengaku dosa pribadi ..diiringi instrumentalia GB 30 ..... 
 

P2 Ya Bapa Mahakasih. Kami menyadari dan mengaku bahwa kami 
manusia berdosa dan rapuh. Kami lalai bersyukur atas segala 
kasih karunia yang Bapa anugerahkan dalam hidup kami. Kami 
anggap  semua yang kami miliki dan keberhasilan yang kami raih 
dalam hidup adalah hasil kepintaran dan kekuatan diri.  
Kepada-Mu kami mohon. 
 

U Ampuni dan kasihanilah kami! 
 

P2 Ya Yesus, Mesias dan Juruselamat. Kami menyadari dan 
mengaku bahwa kami manusia egois, sombong dan angkuh. Kami 
tidak melayani pekerjaan-Mu dengan hati nurani yang murni. Kami 
tidak saling mengingat, mendoakan dan menopang satu terhadap 
yang lain. Kami hanya ingat diri kami sendiri. Kami tidak mau 
mengingat dan tidak mendukung orang yang memiliki iman tulus 
ikhlas dan dipakai Tuhan untuk menjadi alat berkat-Nya.  

  Kepada-Mu, kami mohon. 
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U Ampuni dan kasihanilah kami! 
 

P2 Ya Roh Kudus, Pemberi Kasih Karunia. Kami menyadari dan 
mengaku bahwa kami manusia pemalas dan penakut. Kami malas 
mengobarkan karunia Allah yang ada pada kami. Kami malu 
bersaksi tentang nama Tuhan Yesus kepada sekeliling kami 
karena takut menderita. Kami lemah dan putus asa. Hidup kami 
kacau dan tidak fokus.  
Demikian pengakuan kami, dengarlah, ya Tuhan: 

 

NY. UMAT GB 30 :1,3 “JANGANLAH TUHAN”       do = Bes 4/4 MM 72 
 

U 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

U 3. Datang ya Tuhan dan luputkan aku; 
berapa lama ‘ku harus menunggu? 
S’lamatkan aku terhadap lawanku 
oleh limpah kasih setia-Mu. 

 

BERITA ANUGERAH 
PF Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan sungguh 

dan bertobat, berita anugerah pengampunan tertulis dalam   
Efesus 1 : 7 – 8 yang  menyatakan: “Sebab di dalam Dia dan oleh 
darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, 
menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya 
kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian.” 

 

Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, 
kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku 
dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. 

 

U Syukur kepada Tuhan. Amin. 
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NY. UMAT GB 215 : 1,2 “KUINGIN SELALU DEKAT PADAMU”  
do = Es 3/4 MM  92 

U 1. Kuingin selalu dekat pada-Mu, ikut ‘Kau, Tuhan, tiada jemu; 
Bila Kaupimpin kehidupanku, tak ‘kan ‘ku ragu, tetap langkahku. 
Refr: Oh, Jurus’lamat, pegang tanganku, 

    bimbingan-Mu yang aku perlu. 
    B’ri pertolongan dan kuasa-Mu; 
    oh, Tuhan Yesus, pegang tanganku. 

 

U 2. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun cerah berseri jiwaku. 
Susah, kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga baka. 
Refr: ....... 

berdiri 
PERINTAH HIDUP BARU 
PF Jemaat, dengarlah Perintah Hidup Baru dalam 2 Korintus 6 : 1–10 

yang menyatakan:  . . . .  
 

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 

NY. UMAT KJ 48 “KEMULIAAN BAGI ALLAH”            do = E/F 1 ketuk 
 

U Kemuliaan bagi Bapa, Put’ra dan Roh Kudus, 
seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin. 

duduk 
PADUAN SUARA 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF ………………………………………… 

berdiri 
PEMBACAAN ALKITAB 
PF Umat Tuhan, dengarlah Firman Tuhan dari Alkitab: Haleluya!  
 
 

U KJ 473a “HALELUYA”              do = G 3 & 2 ketuk 
 

P3 Bacaan Alkitab hari ini dari 2 Timotius 1 : 1 – 8 (dibaca secara 
berbalasan) yang mengatakan: “….....”  
Demikianlah pembacaan Alkitab.  

 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di 
dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 
 

U GB 392b “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”                 do = Bes 4/4 MM 72 

duduk 
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KHOTBAH:  
JANJI TUHAN ADALAH KEKUATAN YANG MENGGERAKKAN 

Saat Teduh 
 

JAWABAN UMAT 
 

NY. UMAT GB 252 : 1,2 “BERPEGANGLAH PADA JANJI TUHANMU” 
Kantoria                 do = A 4/4 MM 104 

1.   Berpeganglah pada janji Tuhanmu. Disepanjang masa Ia beserta. 
Angkatlah pujian, puji namaNya, berpeganglah pada janjiNya. 

U Refr:    Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Jurus’lamat. 
    Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. 
 

U 2. Berpeganglah pada janji Tuhanmu,  
bila ketakutan datang menyerang 
Oleh Firman Allah, pasti kau menang,  
berpeganglah pada janjiNya. Refr:    …. 

 

berdiri 
PENGAKUAN IMAN                     
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) 
 

PADUAN SUARA 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P4 Umat Tuhan, marilah memberikan persembahan kepada Tuhan 
sebagai tanda syukur dan sukacita. Alkitab mengatakan: 
“Nyanyikanlah mazmur bagi TUHAN, hai orang-orang yang 
dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya 
yang kudus!” (Mazmur 30 : 5). 
Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. 
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--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 Atap Gereja dan 

Pastori I 
(diiringi intrumentalia)— 

 

NY. UMAT GB 80 : 1-3 “MARI BAWA PERSEMBAHAN” 

Kantoria                     do = F 4/4 MM 104 
 

1. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu; 
dengan hati sukacita, bersyukur pada-Nya. 
Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu; 
mari mengucap syukur. 

U Refr: Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya. 
Bawalah persembahanmu dengan sukacita pada-Nya. 
Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya. 
Bawalah persembahanmu dengan sukacita pada-Nya. 

 

U 2. Jangan takut dan kuatir Tuhan menjagamu, 
kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. 
Apaun yang kau butuhkan di b’rikan Tuhanmu; 
mari mengucap syukur. Refr:  ......... 

 

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

U 3. Apa pun yang kau taburkan dengan iman penuh 
itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. 
Baik sedikit maupun banyak bawalah pada-Nya; 
mari mengucap syukur. Refr:   ....... 

berdiri 
DOA SYUKUR 

P4 Umat Tuhan, mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan 
dalam doa syukur secara berbalasan: 
Ya Tuhan Yesus, Engkaulah sumber segala hal dalam hidup kami.  
 

U Engkau memberi kami karunia dan talenta untuk bekerja dan 
saling membantu dan menopang guna membangun hidup pribadi, 
keluarga dan persekutuan kami.  

 

P4 Engkau telah membuat usaha dan kerja kami berhasil. Engkau 
memperkaya hidup kami dengan berbagai berkat dan rezeki. 

 

U Kepada-Mu kami persembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu 
guna menopang pekerjaan pelayanan dan kesaksian untuk 
kemuliaan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah, ya Tuhan.  

 

Bss Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 
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duduk 
PENGUTUSAN 

 

WARTA JEMAAT 
berdiri 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF ……………………….. 
 

NY. UMAT GB 118 : 1,3 “JANGANLAH KAU TAKUT”     

Kantoria                     do = Bes 4/4 MM 104 
 

1. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran; 
janganlah ‘kau diam jika ada kecurangan. 
Tuhan inginkan engkau selalu jujur  
dalam setiap ucapanmu. 

U Refr: Berkata jujur, berlaku adil  
     itulah tanggung-jawab anak-anak Tuhan. 
     Berkata jujur, berlaku adil  
     itulah tanggung-jawab anak-anak Tuhan. 

 

U 3. Janganlah kau takut untuk mengatakan “tidak”  
   jika kau diajak melakukan kebohongan.  
   Jangan terbuai ajakan tak terpuji,  
   harus berani kau menolak. Refr:  ........ 
 

B E R K A T 
PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-

Nya: 
 

 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 KJ 478b “AMIN, AMIN, AMIN”                    do = G 2 ketuk 
 
 
 
 

 
Selamat hari Minggu, 

Tuhan memberkati kita sekalian. 
 


