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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 IV 
Prapaskah di GPIB Jemaat GIBEON. 
Tema Ibadah hari ini adalah: PENTINGNYA SENSUS JEMAAT. 
Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan 
syukur yang berkenan kepada Tuhan, dan membawa berkat bagi 
kehidupan kita.  
Pemberita Firman dalam ibadah ini adalah ............. 

berdiri 
AJAKAN BERIBADAH 
P2 Umat Tuhan, mari menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah 

persekutuan kita. 
 

MENGHADAP TUHAN 
 

Kidung Pujian KJ 454 : 1,2 “Indahnya Saat Yang Teduh”  
do = D 6 ketuk 

U 1. Indahnya saat yang teduh menghadap takhta Bapaku: 
kunaikkan doa pada-Nya, sehingga hatiku lega. 
Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar; 
‘ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. 

 

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

U 2. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh. 
Betapa rindu hatiku kepada saat doaku. 
Bersama orang yang kudus kucari wajah Penebus; 
dengan gembira dan teguh kunanti saat yang teduh. 

 

VOTUM 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit 

dan bumi. 
 

U 1    .    1 . 
A  -  - min 

 

NAS PEMBIMBING Mazmur 90 : 12 
PF “Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami 

beroleh hati yang bijaksana.” 
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SALAM  
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus 

Yesus, Juruselamat kita, menyertai kamu. 
 

U Dan menyertaimu juga. 
 

Kidung Pujian KJ 454 : 3 “Indahnya Saat Yang Teduh”    do = D 6 ketuk 
U 3. Indahnya saat yang teduh penampung permohonanku 

kepada yang Mahabenar yang bersedia mendengar. 
Sejak kulihat wajah-Nya, ‘ku yakin pada firman-Nya 
dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. 

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 KJ 43 ..... 

 

P2 Ya Bapa Mahakasih. Kami menyadari dan mengaku bahwa kami 
telah bersalah dan berdosa. Kami lalai mendengar dan melakukan 
firman-Mu. Kami mengabaikan tugas menghitung secara cermat dan 
kurang memperlakukan warga jemaat sebagai subyek dan asset 
dalam pelayanan. Akibatnya, banyak potensi dan kompetensi warga 
jemaat yang terabaikan, pasif dan mati karena tidak diberdayakan 
secara maksimal.   

  Kepada-Mu kami mohon. 
 

U Ampuni dan kasihilah kami! 
 

P2 Ya Yesus, Mesias dan Juruselamat. Kami menyadari dan mengaku 
bahwa kami telah besalah dan berdosa. Kami sering hanya puas 
dengan data penghitungan yang sudah lama dan usang.  Kami tidak 
termotivasi untuk menghitung dan menggunakan data peng-hitungan 
yang baru dan akurat. Kami hanya mengcopy paste dan mengulang-
ulang kegiatan. Akibatnya, pelayanan kami tidak mencapai sasaran 
dan tujuan; tidak berdampak pada kehidupan berjemaat dan 
masyarakat, sementara anggaran yang dikeluarkan setiap Tahun 
sangat besar.   

  Kepada-Mu, kami mohon. 
 

U Ampuni dan kasihilah kami! 
 

P2 Ya Roh Kudus, Roh Pembaharu. Kami menyadari dan mengaku 
bahwa bersalah dan berdosa. Kami lupa melihat tantangan zaman. 
Sebagai orang-orang tua, kami ingin terus melakukan pelayanan dan 
melakukan kepemimpinan.  
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Kami juga sering lebih memperhatikan anak-anak dan teruna serta 
mengabaikan orang-orang muda. Kami lupa mengaderkan mereka 
sebagai pemimpin-pemimpin masa kini dan masa depan. Banyak 
orang muda, usia 20 tahun di jemaat kami yang pasif atau aktif di 
tempat lain.  

  Baharuilah kami, ya Roh Kudus. Berikan bagi kami kerendahan hati 
untuk memberi ruang bagi anak muda mengembangkan diri dan 
potensi mereka dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian. 
Demikian pengakuan kami, dengarlah, ya Tuhan: 

 

Kidung Pujian KJ 43 “Tuhan, Kasihani Kami”            do = F 1 ketuk 

U Tuhan, kasihani kami! Kristus, kasihani kami! Tuhan, kasihani kami! 
 

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. 
 

Kidung Pujian GB 44 : 1,2 “Mengalir Dalam Hatiku”     do = As 6/8 MM 44 

U 1. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. 
 ‘Kunyanyikan damai besar; anug’rah kasih Allah. 
  Refr:  Damai, damai! Kasih yang sungguh ajaib, 
     Betapa besar kasih-Nya; anug’rah kasih Allah! 
 

U 2. Di salib Yesus Tuhanku ‘ku dapatkan damai penuh  
  dan itulah dasar teguh; anug’rah kasih Allah. Refr:   ….. 
 

PERINTAH HIDUP BARU                               berdiri 
PF Umat Tuhan, dengarlah Perintah Hidup Baru dalam Lukas 6 : 27-36 

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

 

Kidung Pujian KJ 434 : 1,2 “Allah Adalah Kasih Dan Sumber Kasih” 
do = D 4 ketuk 

U Refr: Allah adalah Kasih dan Sumber kasih. 
    Bukalah hatimu bagi Firman-Nya. 

Allah adalah Kasih dan Sumber kasih. 
Bukalah hatimu bagi Firman-Nya. 
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1. “Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. 
Kamu dalam dunia, bukan dari dunia: 
Akulah yang memikul sengsaramu.” 

 

U Refr: Allah adalah Kasih dan Sumber kasih. 
    Bukalah hatimu bagi Firman-Nya. 

Allah adalah Kasih dan Sumber kasih. 
Bukalah hatimu bagi Firman-Nya. 

2. “Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya.. 
Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya: 
Aku yang mendamaikan sengketamu.” Refr:    ….  

duduk 
PADUAN SUARA 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF ............................................................. 

 

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

U  GB 396    “HOSIANA, HOSIANA        la = D 4/4 MM 96 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

P3 Pembacaan Alkitab hari ini dari Bilangan 1 : 1– 27 (dibaca secara silih 
ganti) yang mengatakan: “….....” Demikianlah pembacaan Alkitab.  

 

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

 

U GB 392a “KEPADA-MU PUJI-PUJIAN”          do = D 4/4 MM 112 
 

  duduk 
KHOTBAH “PENTINGNYA SENSUS JEMAAT”  

. . . . Saat Teduh 
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JAWABAN UMAT 
 

Kidung Pujian KJ 439 : 1,2,4 “Bila Topan K’ras Melanda Hidupmu” 
do = Es 2 ketuk 

U 1. Bila topan k’ras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu; 
berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. 
Refr: Berkat Tuhan, mari hitunglah, 

    kau ‘kan kagum oleh kasih-Nya. 
    Berkat Tuhan mari hitunglah, 
    kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. 

 

Prp 2. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kaupikul menekan berat? 
 Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega dan benyanyi t’rus penuh bahagia! 
U Refr:    ……. 

 

Lk2 4. Dalam pergumulanmu di dunia janganlah kuatir, Tuhan adalah! 
 Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah, malaikat menyertaimu! 
U 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 
DOA SYAFAAT 

PF Mari kita berdoa . . . . (di bagian akhir doa diberi kesempatan umat berdoa pribadi)  

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. Mazmur 96 : 7 – 8 mengatakan: 
“Kepada TUHAN, hai suku-suku bangsa, kepada TUHAN sajalah 
kemuliaan dan kekuatan! Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-
Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya!” 
Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. 
 

--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)— 
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Kidung Pujian GB 87 : 1-3 “Aku Bersyukur PadaMu” do = F 9/8 MM 88 

U 1. Aku bersyukur padaMu, Tuhan, atas karunia dan kasihMu. 
 Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, ‘ku persembahkan kepadaMu. 
 ‘Ku bahagia; ‘ku sukacita; ‘ku ucap syukur selamanya. 
 

U 2. Oh, Tuhan Yesus, karyaMu 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, Umat tetap duduk— 
 

U 3. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadaMu. 
 Kaulah yang layak kami tinggikan kar’na besarlah kuasaMu. 
 T’rimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadaMu. 

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

Tuhan 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 bagian kecil dari berkat-Mu, tanda 
penyerahan tubuh dan hidup kami seutuhnya untuk pekerjaan 
memuliakan nama-Mu.  

 

Bss Terimalah dan kuduskanlah, ya Tuhan. Amin. 
duduk 

 

PENGUTUSAN 
 

WARTA JEMAAT 
berdiri 

AMANAT PENGUTUSAN 
PF ……………………….. 
 

Kidung Pujian KJ 339 : 1,3,4 “Maju, Laskar Kristus”   do = Es 4 ketuk 

U 1. Maju, laskar Kristus, lawan kuasa g’lap! 
Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap! 
Rajamu sendiri jalan di depan; 
majulah, iringi panji cemerlang! 
Refr: Maju, laskar Kristus, lawan kuasa g’lap! 

    Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap! 
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Lk2 3. Bagai laskar jaya G’reja maju t’rus 
 di jejak teladan saksi yang kudus. 
 Kita satu tubuh yang kudus dan am; 
 satu pengharapan, satu pun iman. 
U Refr: Maju, laskar Kristus, lawan kuasa g’lap! 
    Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap! 
 

Prp 4. Kuasa duniawi timbul-tenggelam, 
 tapi G’reja Kristus takkan terbenam! 
 Alam maut tak sanggup menjatuhkannya: 
 Kristus memenuhi isi janji-Nya. 
U Refr:    ….. 
 

BERKAT 
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 GB 402b “AMIN”                        do = F 2/4 MM 52 
 
 
 

 
 
 

 


