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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. Apa kabar semuanya? Pastinya ada 

sukacita bukan. Minggu ini ada kabar dukacita dari salah satu legend 

dalam dunia basket, tidak disangka bahwa kita sudah kehilangan 

salah satu legend kita. Usia tidak ada yang bisa tebak, kita tidak tahu 

kapan kita akan dipanggil pulang kerumah Bapa, maka dari itu selagi 

kita masih hidup alangkah baiknya kita menggunakan hidup kita 

sebaik-baiknya. Seperti lagu “hidup ini adalah kesempatan”. Jadi 

jangan sampai kita menyia-nyiakan hidup kita di masa muda ini.  

Tema ibadah sore hari ini adalah “Menghentikan Cara Hidup Yang 

Sia-Sia”. 

Pelayan Firman pada ibadah sore ini adalah Pdt. Melkianus Nguru 
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) “Hidupku Penuh Mujizat” 
 Sebelum dunia ini ada KuasaMu telah terbentang 

Sepanjang sejarah manusia, Tak ada yang sanggup menyangkali 
Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa 
PerbuatanMu heran dulu, s‟karang, selamanya. 
 

Lakukanlah lagi, Keajaiban dalam namaMu Tuhan 
Nyatakanlah lagi KemuliaanMu atas hidupku 
Hidupku penuh mujizat 

 

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…… 
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AJAKAN BERIBADAH 
P2 Umat Tuhan, mari menyambut Firman Tuhan hadir 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. 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 Efesus 4:17  

yang menyatakan: “Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini 
kepadamu di dalam Tuhan: Jangan hidup lagi seperti orang-orang 

yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia.” 
 

NY. UMAT GB 245 1,2 “HIDUPKU DISENTUH OLEH KASIH TUHAN” 
do = Es ¾ MM 100 

U 1. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, 

dengan cara ajaib 'ku disentuh-Nya. 

Giranglah hatiku walau aku cemas. 

'Ku disentuh oleh kasih-Nya. 

Refr:     kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, 

                    lebih besar dari kasih yang dunia beri.  

 Seluruh hidupku 'ku memuji Tuhan;  

 'ku disentuh oleh kasih-Nya. 
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U 2. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, 

bagiku nyatalah dalam firman-Nya. 

S'lamanya 'ku tetap berpegang pada-Nya 

'Ku disentuh oleh kasih-Nya. 

Refr:     kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, 

                    lebih besar dari kasih yang dunia beri.  

 Seluruh hidupku 'ku memuji Tuhan;  

 'ku disentuh oleh kasih-Nya. 

duduk 

DOA HARI INI 
P2  Umat Tuhan, mari kita berdoa:  

Ya Bapa di dalam kerajaan sorga. Saat ini kami datang menghadap 

hadiratMu yang kudus. Kami bersyukur atas berkat dan 

perlindunganMu sampai saat ini. Kami merasa aman dengan percaya 

kepadaMu ya Bapa. kami tersungkur memohon ampun atas segala 

kesalahan dan dosa kami. Kami sering kali tergoda oleh hal-hal 

duniawi, kami lebih sering jatuh terhadap godaan dan lupa akan 

perintah-perintahMu ya Bapa. Terkadang, kami juga melakukan hal-

hal yang tak berkenan di HadapanMu. Kami tidak mau direndahkan 

karena kami muda, tetapi kami sering melakukan hidup yang tidak 

menggambarkan anak-anak Tuhan. Ya Bapa, ampunilah kesalahan 

dan dosa kami. Baharuilah kami ya Bapa, agar kami lebih siap untuk 

taat dan setia menjadi anakMu, dengarkanlah doa permohonan 

ampun kami secara pribadi ya Bapa…… 
  

---------Seperti yang Kau Ingini (instrument}--------- 
 

Ya Bapa, FirmanMu dalam 1 Korintus 15:10 yang menyatakan: 

“Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada 

sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkanNya kepadaku tidak 

sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras dari pada mereka 

semua; tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang 

menyertai aku.” Bagaikan air segar yang tak berhenti mengalir yang 

mengatakan bahwa pengampunan dan kasihMu tidak pernah 

berhenti, karena Engkau selalu hadir bagi kami terutama di saat 

persoalan yang sedang menekan kehidupan kami. Terima kasih ya 

Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin 
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NY. UMAT KMM 162 : 1,2  “HARUSLAH YESUS SEPENUHNYA”  
do = E 4 ketuk 

U 1. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, 
 Dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, 
 Yesus hidup dalam „ku. 
 

U 2. „Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, 
 Dalam kasih, kebenaran, pengampunan, kekudusan 
 Dalam Yesus hidupku. 
 

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 4ketuk 
 

GP Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 22 : 12 – 13 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 “Menghentikan Cara Hidup Yang Sia-Sia” 
 

-Saat Teduh- 

JAWABAN UMAT 
 

NY. UMAT "HIDUP INI ADALAH KESEMPATAN" 
U Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan 

Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan b‟ri. Hidup ini harus jadi berkat. 
Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. 
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi hidup ini sudah jadi berkat 

 
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 ; 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 sesuai dalam 
Lukas 6 : 38 mengatakan: “Berilah dan kamu akan diberi: suatu 
takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang 
tumpah ke luar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran 
yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu." 
Dengan mengingat Firman Tuhan itu, Marilah kita memberi 
persembahan dengan sukacita.  
Kita memuji Tuhan dari : 

 

NY. PERSEMBAHAN KMM 161:1,2 “BUKAN KAR’NA UPAHMU” 
do = C 4 ketuk 

U 1. Bukan kar‟na upahmu dan bukan kar‟na kebajikan hidupmu, 
 Bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu: 
 Allah mengampuni kesalahan umatNya oleh kar‟na kemurahanNya; 
 Melalui pengorbanan Putra tunggalNya di tebusNya dosa manusia. 
 Refr:      Bersyukur, hai bersyukur, kemurahanNya pujilah! 
            Bersyukur, hai bersyukur 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. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu; 
 Baiklah s‟lalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasihNya. 
 Keangkuhan tiada berkenan kepadaNya;  

orang sombong direndahkanNya. 
Yang lemah dan hina dikasihiNya penuh  
yang rendah „kan ditinggikanNya. 

 

--Menyanyikan Bait 1 setelah pundi diedarkan, Jemaat tetap Duduk— 
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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 
 

PENGUTUSAN 
 

WARTA UMAT DAN WARTA GERAKAN PEMUDA 
 

AMANAT PENGUTUSAN                              berdiri 
PF  Jadillah pemimpin yang menjalankan tugas dan tanggung jawab 

bukanlah semata-mata, tetapi memberi diri untuk mengasihi orang-
orang yang dipercayakan Tuhan dibawah kepemimpinan kita. 

 

NY. UMAT KMM 109: 1,2,4 “BUATLAH P’LITAKU T’RUS BERNYALA” 
do = E 4 ketuk 

U 1. Buatlah p‟litaku t‟rus bernyala, Tuhan, b‟rikanlah minyaknya. 

 Buatlah p‟lita ku t‟rus bernyala, hingga Fajar Agung merekah. 

 Refr:     Hosiana, hosiana, Maharaja alam semesta! 

           Hosiana, hosiana, Maharaja semesta! 
 

U 2. Buatlah „ku tetap pengikutMu dan penjala manusia. 

 Buatlah „ku tetap pengikutMu hingga Fajar Agung merekah. Refr:  ….. 
 

U 4. Buatlah „ku tetap mengasihi, melayani di dunia. 

 Buatlah „ku tetap mengasihi hingga Fajar Agung merekah. Refr:   ….. 
 

BERKAT 
PF ………………….. 

 

U GB 402c “Amin”  
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