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Jemaat “GIDEON” Kelapadua – Depok 
Jl. Komjen Pol M. Jasin – Kelapadua, Pasirgunung Selatan 
Ksatrian Amji Atak (Komp. BRIMOB POLRI) Kelapadua- 
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PERSIAPAN 
 Doa pribadi jemaat 

 Pengenalan lagu-lagu yang akan dinyanyikan dalam Ibadah 

 Doa konsistori para pelayan yang bertugas 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2       :  Selamat pagi/sore/malam 

 Dengan penuh sukacita dan dalam persekutuan Kasih Allah mari kita 
 beribadah di Hari Minggu ke III Sesudah Epifania. Kiranya ibadah yang kita   
 lakukan saat ini berkenan dihadapan Tuhan.  
 Pemberitaan Firman pada ibadah ini disampaikan oleh …… 

 
   AJAKAN BERIBADAH 

 P2  :       Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah                           
                persekutuan kita. 

MENGHADAP TUHAN 

NYANYIAN JEMAAT: GB 3 : 1-4 “MARI MENYEMBAH” 

 

   2)  Mari menyembah Bapa Pencipta, agung dan besar s'lama-lamanya. 
         Kaulah Allah, Alfa - Omega, kami datang, sujud menyembah. 
 

Alkitab, sebagai simbol kehadiran Allah, dibawa masuk ke dalam ruang ibadah 

 

3)  Mari menyembah Yesus Penebus, agung dan besar s'lama-lamanya. 
      Kaulah, Jurus'lamat dunia, kami datang, sujud menyembah. 
 
4)  Mari menyembah Roh Mahakudus, agung dan besar s'lama-lamanya. 
      Kau penuntun umat manusia, kami datang, sujud menyembah. 

 

V O T U M  
    PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan 

bumi. (Mzm. 124:8) 
    J 1    .    |    1    .    || 

 A      -       min.    



h a l , 3  

NAS PEMBIMBING                                    MAZMUR 62 : 8-9 
PF : ”Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku; gunung batu kekuatanku, 

tempat perlindunganku ialah Allah.Percayalah kepada-Nya setiap waktu, hai umat, 
curahkanlah isi hatimu di hadapan-Nya; Allah ialah tempat perlindungan kita.” 

 
 
SALAM  

PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan     
                     Yesus Kristus menyertai kamu. 

J : DAN MENYERTAIMU JUGA 
 

        NYANYIAN JEMAAT: KJ 40 : 1, 2, 3 “AJAIB BENAR ANUGERAH” 

         
  

2)   Ketika insaf, 'ku cemas, sekarang, 'ku lega! 
       Syukur, bebanku t'lah lepas berkat anugerah! 
 
3)   Di jurang yang penuh jerat terancam jiwaku; 
       anug'rah kupegang erat dan aman pulangku. 

 
Duduk 

PENGAKUAN DOSA 
P2 : Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah mengaku akan dosa-

dosa kita  
Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami 
banyak dihadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari 
pemberontakan kami, dan mengenal segala kejahatan kami, kami telah memberontak 
dan mungkir terhadap Tuhan; berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merencanakan 
berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan 
melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepada-Mu, ya Bapa, ampunilah 
segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-
anak-Mu. 
Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarkanlah, ya Tuhan : 
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NYANYIAN JEMAAT GB 258 : 1, 4 “BILA BADAI HIDUP TURUN” 

 
  
4)   Meskipun kupikul salib waktu badai menerpa; 
       Yesus jaga "kan jiwaku, aku aman dan lega.   Reff : 

 
BERITA ANUGERAH 

PF  : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat,    
         disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam M A Z M U R  

5 1  :  3 - 4   yang menyatakan… … … .  
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami memberitakan 
bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh 
Kudus. 

J     : SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN. 
 
NYANYIAN JEMAAT: GB 234 : 1, 2 ”BANGKIT DARI KEGELAPAN” 
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    PERINTAH HIDUP BARU 
PF : Marilah  kita  berdiri  untuk  mendengar  Petunjuk  Hidup  Baru    seperti  tertulis  

dalam MAZMUR 107 : 1-9  yang  menyatakan…..   Roh  Kudus  menolong  kita  
mewujudkan  kemuliaan  Allah  dalam  seluruh  hidup  dan kesaksian kita di dunia. 

 
NYANYIAN JEMAAT: KJ 48 “KEMULIAAN BAGI BAPA” 

           
  

duduk 
⌘ Kesaksian Pujian 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 
DOA EPIKLESE  
PEMBACAAN ALKITAB 

PF       : Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan. Haleluya! 
       J     : GB 394”HALELUYA, HALELUYA, PUJILAH TUHANMU” 
         Haleluya, Haleluya, Pujilah Tuhanmu s’lamanya Haleluya 
         Nyanyi dan soraklah, agungkan namaNya 
                      Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya! 

     P3        :  Bacaan Alkitab hari ini dari MAZMUR 11 yang  menyatakan...  
  PF        :  Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara  

       kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
           KJ 474 ”KEPADAMU PUJI-PUJIAN” 

        KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, 
        ya Bapa, Putra, Roh Kudus,sampai kekal abadi!  

 
                  Duduk 

 
KHOTBAH   

Saat Teduh 
 

JAWABAN JEMAAT 
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NYANYIAN JEMAATGB 300 : 1, 2 “KEPADAMU KU BERDOA” 

 

 
 2)  Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu. 
             Tabahkanlah dan kuatkanlah imanku. 
             Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu 
             agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu  Reff:  

 
PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  

duduk 
DOA SYAFAAT   (diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan, KJ 475) 
 
∼ Kesaksian Pujian 
 
PERSEMBAHAN SYUKUR 

P4 :  Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan   
          dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab dari   

Mazmur  96 : 8 yang menyatakan : Berilah kepada TUHAN kemuliaan namaNya, 
bawalah persembahan dan masuklah kepelataran-Nya.” 
 Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 
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NYANYIAN JEMAAT: KJ 290 : 1, 2, 3 “TAKKAH PATUT KUBERNYANYI” 

 
 

----------- memberi persembahan ----------- 
 

2.  Bagai burung rajawali melindungi anaknya, 
     Tuhan pun berkali-kali t"lah menolong hambaNya. 
     Semenjak dikandung ibu, waktu aku dibentuk, 
     dan sepanjang umurku di tanganNya aku hidup. 
     Biar dunia lenyap, kasih Allah "kan tetap! 
 
3.  Bahkan PutraNya sendiri rela diserahkanNya; 
     ditebusNya aku ini oleh kuasa darahNya. 
     Sungguh aku takkan mampu, wahai Sumber kurnia, 
     dengan rohku yang lemah mengerti kedalamanMu. 
     Biar dunia lenyap, kasih Allah "kan tetap! 

 

DOA SYUKUR 
P4 : Sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepadaMu dan memuji namaMu yang 

agung itu, sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan 
sukarela sepeti ini? 

Jemaat : Sebab daripada-Mulah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan 
yang kami berikan kepada-Mu. Amin. 

 
Duduk 

PENGUTUSAN 
WARTA JEMAAT 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF  :  Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan dengan penuh 
sukacita sambil mengingat pesan Firman Tuhan yang terdapat pada Kolose 2 : 7 
Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah  
kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan 
hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.  
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NYANYIAN JEMAAT: GB 254 : 1, 3 “APAKAH KAU MAU JADI PEMENANG” 

 

  
 3)  Kasih yang sempurna dan berkat penuh 
           Roh Kudus nyatakan dalam hidupmu. 
             Jangan kau lepaskan Yesus, Tuhanmu, 
             Dialah Penolong dan Penjagamu.     Reff: 

 
BERKAT 

     PF   :  Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkatNya :  
          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. 

 
Jemaat    KJ 478 C AMIN, AMIN, AMIN 

 

 

 

 
.... jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri sampai selesai prosesi keluar ..... 


