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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 

Minggu Nuansa Muda sore hari ini. Sebagai manusia biasa, seringkali 

kita melupakan Tuhan dalam segala hal dan selalu mengandalkan 

kekuatan diri sendiri. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita.  

Tuhan selalu mengingatkan kita dalam firman-Nya, untuk tidak 

mengandalkan kekuatan diri sendiri melainkan mengandalkan Dia 

dalam segala usahamu dan mengingat Dia disetiap harimu. Tema 

dalam ibadah sore hari ini adalah “Aku Selalu Mengingat Engkau”. 

Pelayan Firman pada ibadah sore ini adalah Vik. Ayu Pattikawa. 

Umat Tuhan, marilah berikan salam dan senyum ke sekitar kita sambil 

mengatakan “Selamat beribadah”. Mari kita agungkan kebesaran 

Tuhan dengan 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) “Kau Tetap Allah” 
 Betapa dahsyat Engkau Tuhan Pencipta segala yang ada 
 Dulu s'karang sampai s'lamanya hanya Engkau Tuhan 
 Tak terselami pikiran-Mu tak terukur panjang setia-Mu 
 Dulu s'karang sampai s'lamanya hanya Engkau Tuhan 

Refr:   Kusembah Engkau Yesus hanya Engkau Allah dihidupku 
       Tiada yang lain hanya Kau hanya Engkau Tuhan 
       S'lamanya Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang 
       Tak tergoyahkan Kau tetap Allah 

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

persekutuan kita. 
 

MENGHADAP TUHAN 
 

NY. UMAT KJ 10 : 1,3 “Pujilah Tuhan Sang Raja”               do = G 3 ketuk  
U 1. Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Mahamulia! 

Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia! 
Datang berkaum, b’rilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian! 

  

... Prosesi Alkitab memasuki Ruang Ibadah … 
 

U 3. Pujilah Tuhan yang bijak menggubah tubuhmu; 
dalam kasihNya seluruh hidupmu tertuntun; 
hatimu tahu: berulang kali engkau oleh sayapNya terlindung. 

 

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 
PF Nas Pembimbing kita hari ini sebagaimana tertulis dalam Yesaya 

41:10 yang menyatakan: “Janganlah takut, sebab Aku menyertai 
engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan 
meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang 
engkau dengan tangan kananKu yang membawa kemenangan.” 

 

NY. UMAT KMM 131 : 1 “Tiap Langkahku”      do = E 4 ketuk 

U 1. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasihNya memimpinku. 
 Di tenganh g’lombang dunia menakutkan hatiku tetap tenang teduh. 
 Refr:     Tiap langkahku ‘ku tahu yang Tuhan pimpin; 
           Ke tempat tinggi ‘ku dihantarNya, 
           Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, sorga yang baka. 
 

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. Sering kali kami tidak 

hormat, merasa sombong, mementingkan diri, bahkan egois terhadap 

sesama kami. Kami juga seringkali mengeluarkan kata-kata yang 

kurang berkenan untuk sesama kami, menyakiti hati sesama kami 

bahkan terlebih khusus menyakiti hati Engkau. Ampunilah kami ya 

Bapa, dan jauhkan kami dari hal-hal yang menyulitkan sesama kami. 

Terima kasih juga atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bapa, 

berikanlah kepada kami hati yang rendah hati mengasihi-Mu dan 

mengasihi sesama kami. Karuniakanlah hikmat-Mu kepada kami dan 

bimbinglah kami agar kami dapat bertumbuh dalam ajaran-Mu dan 

kami setia untuk menyebarkannya. Pakai dan jadikanlah kami alat 

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

kehidupan dan pekerjaan pelayanan kami di dunia ini. Dengarkanlah 

Ya Bapa Doa kami….. 
 

---------------“Disaat Ini Kuangkat Tembang” (Instrument) --------------- 
 

FirmanMu dalam 1 Korintus 13:13 menyatakan: “Demikianlah tinggal 
ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling 
besar di antaranya ialah kasih.” 
Tuhan selalu mengingatkan kita untuk memberlakukan Firman-Nya 
dalam kehidupan kita agar menjadi pengikut Tuhan yang setia dalam 
mengabarkan Injil-Nya dengan penuh sukacita dalam setiap 
pelayanan kasih kepada semua orang yang jauh maupun dekat, demi 
nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kami. Amin. 

 

NY. UMAT KMM 142 : 1,2 “Kidung Yang Merdu Di Hatiku” do = G 4 ketuk 

U 1. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya: 
 “Jangan takut, ‘Ku bersamamu dalam kancah dunia.” 
 Refr:    Yesus, nama Yesus indah dan merdu, 
          Memberikan kidung yang mengisi hidupku. 
 

U 2. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku; 
 Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Refr:   … 
 

PUJI-PUJIAN  
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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 2 Timotius 1 : 1 – 8 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  “Aku Selalu Mengingat Engkau” 
 

-Saat Teduh- 

JAWABAN UMAT 
 

NY. UMAT KMM 43 “Mari Bernyanyi Sertaku”           la = D 4 ketuk 

U Mari bernyanyi sertaku, nyaringkan Haleluya, Amin. 
 Mari bersoraklah, muliakanlah Tuhanmu. 
 Mari, berdoa sertaku, yakinlah Tuhan Yesus hadir. 
 Dia selamanya Sumber kurnia. Pujilah! 
 Pujilah atas karyaNya, pujilah Dia yang menang. 
 Sang Bapa, Putra, Roh Kudus, pujilah. 
 Mari, gembira sertaku: kitalah anak-anak Allah 
 Dan ahli warisNya dalam PutraNya. Pujilah!  
 

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. 
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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 sesuai dalam 
Imamat 19:5 mengatakan: “Apabila kamu mempersembahkan korban 
keselamatan kepada TUHAN, kamu harus mempersembahkannya 
sedemikian, hingga TUHAN berkenan akan kamu." Dengan 
mengingat Firman Tuhan itu, Marilah kita memberi persembahan 
dengan sukacita.  
Kita memuji Tuhan dari : 

 

NY. PERSEMBAHAN GB 87 : 1-3 “Aku Bersyukur PadaMu”  
do = F 9/8 MM 56 

U 1. Aku bersyukur pada-Mu, Tuhan, atas karunia dan kasih-Mu. 
Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, ‘ku persembahkan kepada-Mu. 
‘Ku bahagia; ‘ku sukacita; ku ucap syukur selamanya. 

 

--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)— 

 

U 2. O, Tuhan Yesus karya-Mu agung Dikau curahkan darah kudus, 
jadi tebusan dosa dunia agar manusia selamatlah. 
Ajarlah kami, bimbinglah kami agar setia t’rus bersyukur.  

 

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

U 3. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepada-Mu. 
Kaulah yang layak kami tinggikan kar’na besarlah kuasa-Mu. 
T’rimalah Tuhan, ungkapan syukur yang kami bawa kepada-Mu. 

 

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  Kembalilah kedalam kehidupan sesehari jadilah umat Tuhan yang 

selalu mengingat Tuhan dalam segala usaha dan perilaku, serta 
mengingat bahwa damai sejahtera Tuhan selalu diberikan kepadamu. 

 

NY. UMAT GB 126 : 1 - 2 “Damai Sejahtera”                   do = D 6/8 MM 58                               

U Damai sejahtera dib’ri Tuhan padaku; 
sungguh kurasakan melimpah di hatiku.  
Kepada sesama harus ‘kuberi, biar semua orang, rasakan damai-Nya. 
Damai sejahtera dib’ri Tuhan padaku;  
sungguh ‘ku rasakan melimpah di hatiku.  
‘Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, 
supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya. 

 

U Damai sejahtera mulai dari diriku, damai di dunia itulah harapanku. 
Dengan Allah Bapa, mari satulah,  
kita membawa damai, ke dalam dunia.  
Damai sejahtera mulai dari diriku,  
di tiap langkahku ikrarku tetap teguh.  
Setiap hari hidupku s’lalu membawa damai kekal. 
Damai di dunia mulai dari diriku. 

 

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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