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“Yang Muda Yang Berhikmat”
2 tawarikh 1 : 1-13
Pelayan Firman
Pdt. Nancy Nisahpih - Rehatta

Persiapan
Doa para presbiter petugas di konsistori
Penjelasan Tata Ibadah dan latihan lagu-lagu
Doa Pribadi Umat

UCAPAN SELAMAT DATANG
GP Syalom! Ada sukacita hari ini? Tentu ada. Karna kita semua datang
untuk beribadah kepada-Nya. Sebagai pemuda/i Kristen, haruslah kita
menjadi pemuda/i yang taat, setia, bijaksana dan pengertian. Semakin
kita mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin juga kita mengenal
Pribadi-Nya. Kira-kira seperti apa sih pemuda/i yang berhikmat itu? …
Ingin tahu seperti apa pemuda/i yang berhikmat itu.
Mari dengar Firman Tuhan hari ini dengan tema ibadah :
“YANG MUDA YANG BERHIKMAT”.
Pelayan Firman pada ibadah sore ini adalah
Pdt. Nancy Nisahpih - Rehatta, KMJ GPIB Jemaat Jurang Mangu
Umat Tuhan, mari memujikan Lagu Kesehatian..
berdiri
NYANYIAN KESEHATIAN (1) “Ku Dib’ri Kuasa”
Ku dib'ri kuasa dari Raja Mulia
Menaklukkan musuh di bawah kakiku
Kupakai kuasa dari raja mulia
Bila allah ada bersamaku siapa jadi lawanku
Refr: Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku
Ku berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan
Kau yang memb'ri kemenangan. Ku bersorak merayakan
Terpujilah engkau raja s'gala raja
NYANYIAN KESEHATIAN (2) “Bapa Engkau Sungguh Baik”
Bapa Engkau sungguh baik
Kasih Mu melimpah di hidup ku
Bapa ku berterima kasih
Berkat Mu hari ini yang Kau sediakan bagi ku
Refr: Ku naikkan syukur ku buat hari yang Kau b'ri
Tak habis-habisnya kasih dan rahmat Mu
Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan Mu
Besar setia Mu di sepanjang hidup ku
..…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 KJ 3 : 1,2,4 “Kami Puji Dengan Riang”

do = G 4 ketuk

Kantoria
1. Kami puji dengan riang Dikau, Allah yang besar

Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar
Kabut dosa dan derita, kebimbangan, telah lenyap
Sumber suka yang abadi, beri sinarMu menyerap
U 2. Kau memberi, Kau mengampuni, kau limpahkan rahmatMu
Sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu
Yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milikMu
Agar kami menyayangi, meneladan kasihMu
…. Prosesi Alkitab memasuki Ruang Ibadah ….
Prp
Lk2

4. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap
menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap
Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang
Ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang

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 Mazmur 111:10
PF “Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, semua orang yang
melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepada-nya tetap
untuk selamanya.”
NY. UMAT GB 61 : 1,2“Tuhan Ajarkanlah Kehendak-Mu” do = F ¾ MM108
U 1. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu;
nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu.
‘Kus’rahkan hidupku pada bimbingan-Mu,
dekatkan diriku kepada-Mu
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U 2. Ajarlah kukenal anug’rah-Mu.
Sinarilah dengan t’rang wajah-Mu
Hapuskan dosaku, diami hatiku,
kiranya ‘ku tetap bersama-Mu
duduk
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. Terima kasih
atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Berikanlah kepada kami hati
yang senantiasa mengasihi-Mu dan ajarilah kami untuk senantiasa
hidup penuh dengan damai sejahteraMu. Karuniakanlah hikmat-Mu
kepada kami dan bimbinglah kami agar kami dapat bertumbuh dalam
pengenalan yang benar akan Engkau. Pakai dan jadikanlah kami alat
bagi kemuliaan-Mu, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan melalui
kehidupan dan pekerjaan pelayanan kami. Dengarkanlah Doa
kami…..
----------------- “Allah Peduli” (Instrument)-------------------

Ya Bapa, Firman-Mu dalam Kolose 2 : 6 yang menyatakan: “Kamu
telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah
hidupmu tetap di dalam Dia.” Bantulah kami Tuhan dan baharuilah roh
dan pikiran kami, agar kami menjadi umat-Mu yang rendah hati dan
bijaksana. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kami.
Amin
NY. UMAT PKJ 239 : 1,2 “Perubahan Besar”

do = A 4 ketuk

Kantoria
1. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku;

di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku.
Refr:
Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku,
jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku
U 2. Aku tobat, kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku;
dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku.
Refr: ……
PUJI-PUJIAN
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PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PF .............................................................
PEMBACAAN ALKITAB
PF Mari menyambut Firman Tuhan! Hosiana!
U

GB 397 “Hosiana”

berdiri
do = F 4/4 MM 120

GP Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Tawarikh 1 : 1 - 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 392b “KepadaMu Puji-Pujian”

do = Bes 4/4 MM 72

duduk
KHOTBAH

“YANG MUDA YANG BERHIKMAT”
Saat Teduh

JAWABAN UMAT
NY. UMAT KJ 53 : 1,2 “Tuhan Allah T’lah Berfirman”
la = A 4 ketuk
U Refr: Tuhan Allah t’lah berfirman, Haleluya,
pada umat sabda hikmat, Haleluya
1. Buka telinga, hai umatNya, Kabar yang baik dengarkanlah!
Buka hatimu: Tuhan datang, hai yang beriman! Refr: ….
U 2. Barangsiapa bertelinga, jangan menutup hatinya;
yang mau belajar, hai dengarlah Firman yang Baka! 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 (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
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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 demi keselamatan
kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 50:23a mengatakan:
“Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia
memuliakan Aku.” Dengan mengingat Firman Tuhan itu, marilah kita
mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan. Kita memuji
Tuhan dari :
NY. UMAT GB 78 : 1-3 “Yesus Kristus, Sumber Hidup” do = As 4/4 MM 104
U Refr: Yesus Kristus, Sumber Hidup, Jurus’lamat, Dialah!
Dalam t’rang-Nya ada hidup; puji Dia s’lamanya!
1. Keadilan dan hukum-Nya bagai benteng yang teguh,
bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Refr: ….
--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)—

2.

Refr: ……
Di naungan kasih Tuhan manusia berteduh;
dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Refr: …..
--Menyanyikan Bait 3 setelah pundi diedarkan, Jemaat tetap Duduk –

3.

Refr: ….
Bahagia dan sentosa dialami umatNya;
Sukacita dan sejaht’ra dalam Kristus s’lamanya. Refr: ….

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 datang, untuk mengucap
syukur atas rahmat dan berkatMu disepanjang hidup kami. Berkatilah
persembahan kami ini ya Tuhan agar berkenan di hadapanMu dan
menjadi berkat untuk pelayanan gerejaMu. Amin.
duduk
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PENGUTUSAN
WARTA UMAT
WARTA GERAKAN PEMUDA
AMANAT PENGUTUSAN
PF ………………………..
NY. UMAT KMM 97 : 1,2 “Di jalan Hidup yang lebar Sempit”

berdiri

do = C 6 ketuk

U 1. Di jalan hidup yang lebar, sempit, orang sedih mengerang.
Tolong mereka yang dalam gelap; bawalah sinar terang!
Refr: Pakailah aku, jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu!
Buatlah aku, saluran berkat bagi siapa yang risau penat.
Lk2
Prp

2. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya; pengampunan-Nya penuh.
Orang 'kan datang 'pabila engkau menjadi saksi teguh. Refr: …..

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 401 “AMIN,AMIN,YA BENAR ADANYA”

do = Es 4/4 MM 92
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