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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. Setiap manusia seringkali mengalami 
pencobaan-pencobaan yang membuat kita semakin ragu akan 
kekuasaan Tuhan. Kita merasa lemah dan tidak kuat menghadapi 
cobaan yang begitu berat. Sehingga kita mencoba mencari kekuatan 
di luar kekuatan Tuhan dan melupakan Tuhan. Tetapi lihatlah Yesus, 
saat Dia dicobai apa yang dilakukan oleh-Nya, tetap bersandar 
kepada Bapa-Nya yang di sorga. Sebab hanya Dia yang dapat kita 
andalkan dalam kehidupan ini. So, jangan andalkan diri sendiri, 
namun mari andalkan Tuhan lewat firman-Nya. Tema ibadah sore hari 
ini adalah “Hanya Tuhan Andalanku”.  
Pelayan Firman pada ibadah ini adalah Pdt. Nancy Nisahpih – 
Rehatta. 
Umat Tuhan, marilah berikan salam dan senyum ke sekitar kita sambil 
mengatakan ”Selamat beribadah”.  

berdiri 
NYANYIAN KESEHATIAN (1) “Terpujilah NamaMu Tuhan” 
 Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kuat dan penuh kemuliaan 

Satu suara kami nyatakan Kebesaran-Mu tetap selamanya 
Terpujilah nama-Mu Tuhan, Ajaib dan penuh keagungan 
Satu hati kami nyatakan Kerajaan-Mu kekal selamanya 
Refr:    Engkaulah Raja atas dunia,  

yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa  
Kami bersorak bertepuk tangan, 
Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya 

 

NYANYIAN KESEHATIAN (2) “Hanya Kau” 
 Kau telah buktikan CintaMu padaku  
 Kau membayarku dengan hidupMu Ku bersyukur,  
 Yang ada padaku Semuanya milikMu  
 Ku persembahkan s'luruh hidupku. Di mezbahMu 

Refr:   Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban 
       Hanya Kau tempatku berharap 
       Berjalan bersamaMu ku tak kan goyah 

            S'bab tangan kasihMu tersedia bagiku 
       S'lamanya Kau ku cinta 
 

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

tengah persekutuan kita. 
 

MENGHADAP TUHAN 
 

NY. UMAT KJ 17 : 1,2 Tuhan Allah Hadir”            do = As 2 & 3 ketuk 

U 1. Tuhan Allah hadir pada saat ini.  
Hai sembah sujud di sini. 
Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa,  
tunduklah menghadap Dia. 
Marilah, umatNya, hatimu serahkan dalam kerendahan. 

  

... Prosesi Alkitab memasuki Ruang Ibadah … 
 

U 2. Tuhan Allah hadir, Yang dimuliakan  
dalam sorga siang-malam. 
“Suci, suci, suci” untuk selamanya  
dinyanyikan malak sorga. 
Ya Allah, t’rimalah pujian jemaat beserta malaikat. 

 

VOTUM DAN SALAM 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit 

dan bumi.  
 

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 Mazmur 46:2 
PF “Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai 

penolong kesesakan sangat terbukti.” 
 

NY. UMAT GB 6 : 1,2 “Bernyanyilah orang percaya”     do = G 4/4 MM 92 

U 1. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus, 

 T’rang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus! 
 

U 2. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih. 

 Tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. 

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 umat-Mu yang taat, setia dan 
tidak melanggar ketetapan-ketetapan yang ada. Pakai dan jadikanlah 
kami alat bagi kemuliaan-Mu di tengah-tengah kehidupan ini, 
sehingga nama-Mu semakin dimuliakan melalui kehidupan dan 
pekerjaan pelayanan kami. Dengarkanlah Doa kami….. 

 

---------------Semua Baik (Instrument) --------------- 
 

Firman-Mu dalam Efesus 2:8 yang menyatakan: “Sebab karena kasih 
karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, 
tetapi pemberian Allah.” Oleh karena kasih karunia Allah maka kita 
diselamatkan serta dibaharui menjadi pribadi yang siap diutus untuk 
membawa kabar sukacita dalam pelayanan kasih kepada semua 
orang di sekitar kita. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus 
Kristus, Tuhan dan Juruselamat kami telah berdoa. Amin 

 

NY. UMAT KMM 10 : 1,3 “Kupuji Kuasa Tuhanku”              do = G 4 ketuk 

U 1. Kupuji kuasa Tuhanku, Pencipta semesta: 
 Lautan, langit, gunung pun diatur olehNya. 
 Ku puji kebajikanNya, lengkaplah dunia. 
 Diisi oleh firmanNya, dan baik semuanya. 
 

U 3. Seluruh makhluk diberi asuhan kasihNya; 
 Ke mana pun kita pergi, Tuhan di situlah! 
 TanganNyalah pengawalku dan ‘ku dibimbingNya; 
 Tiada jalan kutempuh di luar kasihNya. 
 

PUJI-PUJIAN 
 

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 
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GP Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Lukas 4 : 1 – 4 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  “Hanya Tuhan Andalanku” 
 

-Saat Teduh- 
 

JAWABAN UMAT 
 
NY. UMAT  PKJ 255 “FirmanMu kupegang Selalu”    do = As 3 ketuk 

U FirmanMu kupegang selalu, saat duka saat senang. 
 Jalan hidup yang akan datang tangan Tuhan yang memegang. 
 Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, 
 FirmanMu kupegang selalu, sayapMu tempat berteduh. 
 FirmanMu, Tuhan, kupegang s’lalu. Hilanglah keraguanku! 
 Bila hatiku rasa susah, padaMu aku berserah, 
 FirmanMu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. 
 

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 ; 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 kepada-Mu, ya TUHAN, dan ajarkanlah 
hukum-hukum-Mu kepadaku." Dengan mengingat Firman Tuhan itu, 
Marilah kita memberi persembahan dengan sukacita.  
 

--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. PERSEMBAHAN GB 77:1,2 “Persepuluhanmu”      do = E 4/4 MM 88 

U 1. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah, Sumber berkat. 
Persepuluhanmu yang akan kau beri itulah persembahan kudus. 
Marilah memberi persepuluhanmu, dari hasil jerih payahmu. 
Apa yang kau beri kepada Tuhanmu; Dialah Sumbernya. 

U Refr:     Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. 
           Janganlah kau kuatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. 
           Persepuluhan dari tanganmu asalnya juga dari Tuhanmu 
           Dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau b’ri, 
           Itulah janjiNya. 
 

--Menyanyikan bait 2 setelah Pundi diedarkan, Umat tetap duduk— 
 

U 2. Persepuluhanmu yang sudah kau beri memuliakan Sang Pemberi. 
 Persepuluhanmu yang sudah kau beri menjamin hidup sesamamu. 
 Persepuluhanmu yang sudah kau beri menjadi akta di hidupmu; 
 Percayalah teguh Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu.  

Refr:     Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. 
           Janganlah kau kuatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. 
           Persepuluhan dari tanganmu asalnya juga dari Tuhanmu 
           Dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau b’ri, 
          Itulah janjiNya. 
 

DOA SYUKUR                               berdiri 
P4 Umat terkasih, mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan 

dalam doa syukur: 
Ya Bapa Mahakasih, saat ini, kami memberikan persembahan syukur 
kepada-Mu. Ajarilah kami bahwa memberi bukan karena 
berkelebihan, tetapi sebagai wujud mengasihi-Mu. Kiranya 
persembahan yang kami berikan ini berkenan di hadapan-Mu, karena 
kami memberikannya dengan penuh sukacita dan rasa syukur atas 
kasih sayang-Mu. Amin. 

duduk 
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PENGUTUSAN 
 

WARTA UMAT  
 

WARTA GERAKAN PEMUDA 
 

AMANAT PENGUTUSAN                              berdiri 
PF  Pulanglah dan kembalilah kedalam kehidupan sesehari, jadilah umat 

yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala usaha dan perilaku 
dan berpeganglah pada janji Tuhan. 

 
 
 
 

NY. UMAT KJ 407 : 1,2 “Tuhan, Kau Gembala kami”          do = D 4 ketuk 

U 1. Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami, dombaMu; 

 B’rilah kami menikmati hikmat pengurbananMu. 

 Tuhan Yesus, Jurus’lamat, kami ini milikMu, 

 Tuhan Yesus, Jurus’lamat, kami ini milikMu. 
 

U 2. Kau Pengawal yang setia, Kawan hidup terdekat. 

 Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. 

 Tuhan Yesus, Jurus’lamat, kami mohon, b’ri berkat. 

 Tuhan Yesus, Jurus’lamat, kami mohon, b’ri berkat. 
 

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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