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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. Disetiap pertemuan pasti akan berakhir dengan 

perpisahan, perpisahan pun beragam ada yang memutuskan untuk 

menyelesaikan hubungan rumah tangga mereka, ada yang 

memutuskan hubungan antara teman, sahabat, ataupun pacar 

dengan berbagai macam alasan, bahkan yang terpait adalah dimana 

Tuhan memisahkan mereka dengan maut. Tapi apapun acara 

perpisahannya ingatlah rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan 

melainkan rancangan damai sejahtera untuk hari depan yang lebih 

baik.  

Tema ibadah sore hari ini adalah “Bersama Atau Terpisah Jangan 

Ragukan Kehendak Tuhan”. 

Pelayan Firman pada ibadah sore ini adalah Vikaris 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) “Tuhanlah Kekuatan Dan Mazmurku” 
 Tuhanlah kekuatan dan mazmurku Dia gunung batu dan 

kes’lamatanku. Hanya padaMu hatiku percaya 
Kaulah menara dan kota perlindungan 
Refr:   Kumau s’lalu bersyukur, s’bab cintaMu padaku 

     Tak kan pernah berubah hatiku percaya 
     Walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak 
     Namun kasih setiaMu tak pergi dariku. 
 

NYANYIAN KESEHATIAN (2) “Waktu Tuhan” 
 Bila Kau ijinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku 

Bila nanti telah tiba waktuMu Ku percaya kuasaMu 
Memulihkan hidupku. 
Refr:   Waktu Tuhan pasti yang terbaik 

Walau kadang tak mudah di mengerti 
Lewati cobaan, ku tetap percaya 
Waktu Tuhan pasti yang terbaik 

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

persekutuan kita. 
 

I. MENGHADAP TUHAN 
 

NY. UMAT GB 20 : 1,2 “Umat Tuhan, Mari Datanglah”   la = D 4/4 MM 92 
U 1. Umat Tuhan, mari datanglah persembahkan diri padaNya. 
 Mari nyanyi ucaplah syukur, puji Tuhan, Jurus’lamatmu. 
 Masuklah kepelataranNya, bernyanyi bergemar, bersukacitalah. 
 Refr:   Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala allah. 
        Hai umat nyanyi dan bersorak-sorai,  

      muliakan Allah, Bapa Mahakasih. 
       Persembahkan dirimu kehadapanNya dengan tulus hatimu. 
       Hai umatNya mari persembahkan dirimu 
       kehadapanNya dengan tulus hatimu. 
  

... Prosesi Alkitab memasuki Ruang Ibadah … 
 

U 2. Dosa kita yang ditanggungNya dalam korban Putra TunggalNya, 
 Hingga kita dibebaskanNya dari kuasa maut yang kejam. 
 Kar’na kasih Allah yang besar, yang dinyatakanNya di dalam PutraNya 
 Refr:   ….. 
 

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 Mazmur 

37:5 yang menyatakan: “Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan 
percayalah kepadaNya, dan Ia akan bertindak;" 

 

NY. UMAT GB 6 : 1 “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! 

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

 Ya Bapa di dalam kerajaan sorga. Saat ini kami datang 
kehadiratMu yang kudus. Kami mengucap syukur atas berkat 
dan perlindunganMu sampai saat ini, kami merasa aman jika 
kami percaya denganMu ya Bapa. 
Saat ini, kami  tersungkur mohon ampun atas segala kesalahan 
dan dosa kami. Kami tidak menjaga tingkah laku kami, kami 
lebih sering menghakimi orang lain tanpa menilai diri sendiri 
terlebih dahulu. Terkadang, kami juga mengeluarkan kata-kata 
yang tak berkenan dari mulut kami. Kami mengagungkan masa 
muda kami, dan kadang melecehkan mereka yang tua. Kami 
tidak mau direndahkan karena kami muda, tetapi keteladanan 
hidup kami 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 
Tuhan…. 

 

---------------“Terlalu Besar KasihMu Bapa” (Instrument) --------------- 
 

Ya Bapa, FirmanMu dalam Ulangan 31:6 “Kuatkan dan 

teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena 

mereka, sebab TUHAN, Allahmu, Dialah yang berjalan 

menyertai engkau; Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak 

akan meninggalkan engkau.” Tolong kami agar mampu 

melakukannya, dan menjadi teladan bagi sesama. Dalam nama 

Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin 
 

NY. UMAT GB 240 : 1 “Kasih Tuhanku Sungguhlah Ajaib”  
do = F 4/4 MM 96 

U 1. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib  
bagi umat yang mau percaya padaNya 

 Kasih Tuhanku sungguh nyatalah  
bagi umat yang mau bersandar padaNya 

 Refr:    Kasih Tuhanku nyata, tak pernah berubah, 
         Agung dan besar melebihi segalanya. 
         Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib  

        bagi umat yang mau percaya padaNya 
 

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 2 Raja-Raja 2 : 1 – 18 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  
“Bersama Atau Terpisah Jangan Ragukan Kehendak Tuhan” 
 

-Saat Teduh- 

III. JAWABAN UMAT 
 

NY. UMAT GB 277:1,3 “Firman Tuhan Sudah Kaudengar”  
do = Bes 4/4 MM 104 

U 1. Firman Tuhan sudah kau dengar. Laksanakan dalam hidupmu. 
 Firman Tuhan hendaklah kausebar pada orang di sekelilingMu. 
 Refr:     Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu;  

  wartakan karya kasihNya. 
         Roh kudus menolongmu dan memimpin langkahmu;  

         majulah tetap teguh. 
 

U 3. Dalam suka dan sengsaramu, ingat s’lalu pada Tuhanmu. 
 Jangan bimbang dan janganlah gentar,  

berpegang hanya pada firmanNya. Refr:    …. 
 

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 
Mazmur 50:14 mengatakan: “Persembahkanlah syukur sebagai 
korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang Mahatinggi!" 
Dengan mengingat Firman Tuhan itu, Marilah kita memberi 
persembahan dengan sukacita.  
Kita memuji Tuhan dari : 

 

NY. PERSEMBAHAN KMM 92 : 1-3 “Kita Menaburkan Biji Kebenaran” 
do = C 4 ketuk 

U 1. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang; 
 Kita menantikan waktu penuaian: pasti ada hasil, hatipun senang. 
 Refr:    Mari kumpulkan, mari kumpulkan,  

 pasti ada hasil hatipun senang. 
 Mari kumpulkan, mari kumpulkan,  
 pasti ada hasil hatipun senang. 

 
 

--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. Taburkanlah dalam t’rang dan kegelapan,  
walaupun bertiup angina yang kencang. 

 Kerja dan usaha akan digenapkan: pasti ada hasil, hati pun senang. 
Refr:   ….. 

 

--Menyanyikan Bait 3 setelah pundi diedarkan, Jemaat tetap Duduk— 
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U 3. Dalam kesedihan kita menaburkan;  
walaupun sengsara, kita ‘kan menang; 

 saat tangis hilang, Tuhan menghiburkan:  
pasti ada hasil, hati pun senang. Refr:  ….. 

 

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 
 

IV. PENGUTUSAN 
 

WARTA UMAT DAN WARTA GERAKAN PEMUDA 
 

AMANAT PENGUTUSAN                              berdiri 
PF  ………………………. 
 

NY. UMAT KMM 31 “Di S’luruh Dunia”                                 do = D 4 ketuk 

U Di s’luruh dunia Roh Kudus berkarya,  
di s’luruh dunia, sesuai sabda nabi; 

 Di s’luruh dunia pengenalan akan Tuhan  
s’perti air dalam laut, memenuhi semuanya. 

 

U All over the world the Spirit is moving. 
 All over the world as the prophet said t’would be. 
 All over the world there’s a mighty revalation  

of the glory of the Lord as the waters cover the sea. 
 

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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