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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! Menjadi pengikut Kristus merupakan suatu panggilan yang 

begitu indah, karena kita tidak hanya menjadi jemaatNya yang hadir 
setiap ibadah hari Minggu saja, tetapi kita juga dipersiapkan untuk 
menjadi prajurit Yesus yang tangguh untuk menghadapi berbagai 
macam peperangan rohani dalam kehidupan kita. Dengan cara apa 
kita dapat menghadapinya? Mari mulai memfokuskan kehidupan kita 
kepada Tuhan dan mendisiplinkan diri di hadapanNya. 
Mari dengar Firman Tuhan hari ini dengan tema ibadah: “MANFAAT 
SENSUS TERHADAP PEMUDA GEREJA”.  
Pelayan Firman pada ibadah sore ini adalah Vikaris Ayu Pattikawa. 
Umat Tuhan, mari memujikan Lagu Kesehatian. 

berdiri 
NYANYIAN KESEHATIAN (1) “Allahku Dahsyat” 

Dari Utara ke Selatan terdengar pujian bagi Allah 
Dari Barat sampai ke Timur nama Yesus disanjung tinggi 
Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi 
KemuliaanNya disaksikan kebesaranNya diceritakan 
Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi 
Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi 
Allahku dashyat, berkuasa s'luruh bumi sujud menyembah 
Tinggikan namaMu 

 

NYANYIAN KESEHATIAN (2) “Bapa Sorgawi” 
Bapa sorgawi ajarku mengenal betapa dalamnya kasihMu 
Bapa sorgawi buatku mengerti betapa kasihMu padaku 
Refr:  Semua yang terjadi di dalam hidupku 

     Ajarku menyadri Kau s’lalu sertaku 
     B’ri hatiku s’lalu bersyukur padaMu 

           Kar’na rencanaNu indah bagiku 
  

..…Umat tetap berdiri sambil bersaat teduh…. 
 

AJAKAN BERIBADAH 
P2 Umat Tuhan, mari menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah 

persekutuan kita. 
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MENGHADAP TUHAN 
 

NY. UMAT GB 1 : 1-3 “Pujilah Sang Pencipta”               do = C 4/4 MM 84 

Kantoria 

Refr:    Pujilah Sang Pencipta, mahamulia, 
        Pujilah Dia hai segala malakNya. 
            KeagunganNya mengatasi semesta, 
            Segala yang tercipta puji namaNya. 

1. Samud’ra raya, gunung, lembah, 
Hewan, tumbuhan, hai bernyanyilah. 

U Refr:   …… 
 

U 2.   Tua dan muda hai ikutlah, 
 Angkat suaramu, nyanyi bergemar. Refr:   …. 
     

…. Prosesi Alkitab memasuki Ruang Ibadah …. 
 

U Refr:   …… 
3. Segala bangsa di dunia, 
 Pun raja-raja mari pujilah. Refr:    …. 
 

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 damai 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 Efesus 6:11 
PF “Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat 

bertahan melawan tipu muslihat Iblis” 
 

NY. UMAT KMM 26 “Dalam Nama Yesus”       do = F 4 ketuk 

U Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. 
 Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Iblis dikalahkan. 
 Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat menentang? 
 Dalam nama Tuhan Yesus kita tetap menang. 

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

Ya Tuhan, Bapa yang baik di dalam kehidupan kami, kami bersyukur karena 

di setiap jalan hidup kami, Engkau selalu menuntun sampai di hari ini, 
Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk 
memuliakan nama Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami sering berbuat 
apa yang tidak Tuhan kehendaki. Kami kasar kepada sesama kami, 
kami iri hati, penuh dendam dan kemarahan, kami apatis dan pesimis 
seakan tidak memiliki iman, kami egois, kami malas dan berkali-kali 
menyakiti hati sesama, kami berpikir jahat terhadap sesama dan 
dosa-dosa lainnya. Ampunilah kami ya Tuhan. Baik dosa melalui 
pikiran, perkataan ataupun sikap dan perilaku kami. Ampuni kami Ya 
Bapa, bersihkanlah hati kami, dan layakkanlah kami untuk beribadah 
kepada-Mu. Tolong dengarkanlah juga doa pengakuan dosa pribadi 
kami, yang kami lakukan dalam seminggu yang telah lewat ya 
Tuhan… Dengarkanlah Doa kami….. 

  

----------------- “Ku Mau Cinta Yesus” (Instrument)------------------- 
 

 Ya Bapa, Firman-Mu dalam Ulangan 31 : 6 yang menyatakan: 
“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.” Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan 
Juruselamat kami. Amin 

 

NY. UMAT KMM 133 : 1,2 “Tuhan Yesus Sahabatku”        do = F 4 ketuk 

U 1.  Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, 
 Melebihi segalanya bagiku; 
 Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, 
 Mengampuni, menyucikan diriku. 
 Penghibur dalam duka, Penolong yang teguh; 
 kepadaNya kuserahkan kuatirku. 
 Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, 
 Melebihi segalanya bagiku. 
 

Prp 2. Di setiap pencobaan dan duka batinku 
  Ia benteng dan perisaiku tetap. 
Lk2  Demi Dia kutinggalkan berhala hatiku; 
  Oleh Dia ‘ku bertahan dan tegap. 
U  Digoda oleh Iblis, ‘ku takkan menyerah: 
  Yesus jamin kemenangan imanku 
  Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, 
  Melebihi segalanya bagiku. 
  



 - 5 - 

PUJI-PUJIAN  
 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF ............................................................. 
 

PEMBACAAN ALKITAB         berdiri 
PF Mari menyambut Firman Tuhan! Hosiana! 
 

U GB 397 “Hosiana”              do = F 4/4 MM 120 
 

GP Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Bilangan 1 : 1-27 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  “Manfaat Sensus Terhadap Pemuda Gereja” 

Saat Teduh 

 
JAWABAN UMAT 

 
NY.  UMAT GB 270 : 1,2 “Taat, Setia, Bertekad Yang Bulat”  

do = E 6/8 MM 92 

U 1. Taat, setia, bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. 
 Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami ‘kan angkat perang bagiMu 
 Refr:     Angkat semboyan, jangan diamkan! 
              Tiup serunai dan maju terus! 
            Angkat semboyan, jangan diamkan; 
                    Kristuslah Raja serta Penebus! 

 

U 2. Taat, setia, teguh bersekutu dengan Engkau, ya Pemimpin besar. 
 Kar’na penuh kasih sayang padaMu, kami sedikit pun tidak gentar. 
 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 2020 - 
2021 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 demi keselamatan 
kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 50:14 mengatakan: 
“Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah 
nazarmu kepada Yang Mahatinggi!” Dengan mengingat Firman Tuhan 
itu, marilah kita mempersiapkan hati untuk memberikan 
persembahan. 
Kita memuji Tuhan dari : 
 

NY. UMAT KJ 292 : 1-3 “Tabuh Gendang”      do = C 2 ketuk 

U 1. Tabuh gendang! Sambil menari nyanyikan lagu yang merdu! 
 Bunyikanlah gambus, kecapi: mari memuji Allahmu! 
 Karya besar yang agung benar t’lah dilakukanNya terhadap umatNya! 

 

--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. Israel pun atas berkatNya riang gembira bermazmur. 
 Ikut serta kita percaya dan kepadaNya bersyukur: 
 “Tuhanlah baik, kasihNya ajaib kekal selamanya; terpuji namaNya!” 
 

--Menyanyikan Bait 3 setelah pundi diedarkan, Umat tetap duduk – 
 

Prp 3. Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umatNya. 
Lk2  Habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah! 
U  Puji terus yang Mahakudus:  

bebanmu yang berat digantiNya berkat! 
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DOA SYUKUR                    berdiri 
P4 Umat Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan 

dalam doa syukur, mari kita berdoa: 
Ya Bapa Mahakasih, karena kasihMu kami hidup dan berkarya. Dari 
TanganMu, kami dikenyangkan dan diperkaya dengan berbagai 
kebaikan. KepadaMu juga kami mempersembahkan pemberian ini, 
sudilah Engkau memberkatinya ya Tuhan sehingga berguna bagi 
pelayanan gerejaMu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. 
Amin. 

duduk 
 

PENGUTUSAN 
 

WARTA UMAT 
 

WARTA GERAKAN PEMUDA 
 

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

NY. UMAT KJ 340 : 1,2 “Hai Bangkit Bagi Yesus”     do = C 6 ketuk 
U 1. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibNya! 
 Anjungkan panji Raja dan jangan menyerah. 
 Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, 
 Sehingga tiap lawan berlutut menyembah. 

 

U 2. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilanNya! 
 Hadapilah tantangan, hariNya inilah! 
 Dan biar tak terbilang pasukan kuasa g’lap, 
 Semakin berbahaya, semakin kau tegap. 
 

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”              do = F 4/4 MM 112 

 



 - 8 - 

 

 

 
 
 
 


