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 Persiapan 

  
* Doa Pribadi Umat 
* Doa Konsistori 
  
UCAPAN SELAMAT DATANG 
Pemuda : Selamat malam selamat datang kepada jemaat dan simpatisan bahkan yang  baru 

pertama kali hadir dalam Ibadah Nuansa Muda.Pada Ibadah ini dipersiapkan oleh 
Pelkat Gerakan Pemuda dengan tema “Saling Mengasihi” pemberitaan Firman pada 
saat ini disampaikan oleh Pdt. Domidoyo Ratupenu. Sebelum kita masuk dalam 
ibadah, mari kita bernyanyi bersama memuji Allah saya undang untuk berdiri dan 
menyanyikan lagu : 

  
Nyanyian Pujian : “Sungguh Alangkah baiknya” (dinyanyiakan 2x) 
   Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya 
   Bila saudara semua hidup rukun bersama 2x 
   Seperti minyak di kepala harun 
   Yang ke janggut dan jubahnya turun 
   Seperti embun yang dari hermon 
   Mengalir ke bukit sion 
   Sebab kesanalah Allah memerintah 
   Agar berkat-berkatNya tercurah 
   Serta memberikan anugerah  
   Hidup s’lama-lamanya 
 
Nyanyian Pujian : “Bertemu dalam kasihNya” 
   Bertemu dalam kasihNya Berkumpul dalam anugrahNya 
   Bersuka cita semua didalam rumah Tuhan 
   Reff (dinyanyikan 2x) 
   Oh saudaraku dan saudariku Tuhan cinta dan mengasihimu 
   Mari bersuka cita semua didalam rumah Tuhan  
   ( diulang 2x) 
 
AJAKAN BERIBADAH 
P2 : Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-  tengah persekutuan 

kita.  
 

MENGHADAP TUHAN  
  

¯Nyanyian Menghadap Tuhan GB 24 “Mari menghadap Allah” 
 ( Bait 1 : Semua, bait 2 : Pemuda/i, bait 3 : Semua ) 
  
 Bait 1 
  Mari menghadap Allah; 
 pujilah Dia, Yesus, Tuhanmu.  
 bersama beribadah; angkat suaramu, nyanyi gembira. 
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 Kita semua jadi satu, satu di dalam kasihNya . 
 Tiada lagi perbedaan sebagai anak-anaknNya 
 Mari berpadu suara nyanyikan Haleluya ! 
  

---Alkitab, sebagai simbol kehadiran Allah, dibawa masuk ke dalam ruang ibadah--- 
 
 Bait 2 
 Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan  
 Ampunilah dahulu, jika di hati ada amarah. 
 Isi hatimu Tuhan tahu, janganlah kau sembunyikan,  
 agar kau dapat beribadah, tiada ganjalan apapun 
 Mari berpadu suara 
 nyanyikan haleluya! 
   

Bait 3 
  Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda. 
  tenangkanlah dirimu, minta Roh kudus tinggal di hati 
  agar kau dapat beribadah, hati terarah padaNya 
  Firman Tuhan yang di b’ritakan, menajdi berkat bagimu 
  Mari berpadu suara, nyanyikan Haleluya ! 
 
 Votum 
PF :  Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. (Mazmur 

124:8)  
U : ¯ Amin  (KJ 476b) 
  
 
Nas Pembimbing               

1 Korintus13 : 4-5 
PF : “Kasih itu sabar;  kasih itu murah hati; ia tidak cemburu . Ia tidak memegahkan diri 

dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencuri 
keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain”. 

 
SALAM 
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari   
U   Dan menyertaimu juga  
 
 ¯ Nyanyian Sesudah Salam GB 225 :1 
                                 “Dari Semula t’lah Kau tetapkan” 
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       Duduk 

Pengakuan Dosa  

P2 karena pintar, seringkali kami merasa sombong tidak mau berbagi dengan  ilmu yang 
kami punya, mengganggap orang lain lebih rendah dari pada kami,  tidak mau 
mendengarkan masukan orang lain. kami merasa kami yang paling  tau dan paling 
benar. Ampuni kami ya Allah.. 

Umat       “Di muka Tuhan Yesus” 
 Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku. 
 Kubawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. 

P2 kemajuan teknologi membuat kami sering berlomba menjadi yang terbaik,  menjadi 
yang terdepan tak jarang kami menyikut orang lain tak peduli dia  teman atau bukan. 
kami ingin menjadi yang terbaik diantara yang lain, kami  lupa akan tugas kami sebagai 
anakMu yang seharusnya mengasihi sesama  kami, menghargai sesama kami dan 
merangkul sesama kami kami menjadi  arogan tidak lagi ada kasih didalam hati kami. 
Ampuni kami ya Allah 

  
Umat     Di muka Tuhan Yesus tersungkur kar’na dosaku, 
 kubuka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. 

P2 ketika pelayanan kami juga berlomba menjadi terkenal atau dikenal oleh banyak orang, 
lupa arti sebenernya melayani, kami terlalu sibuk dengan pelayanan kami sehingga 
mengenyampingkan keluarga, teman kami. kami tidak lagi peduli terhadap sesama. kami 
hanya fokus mencari nama dalam pelayanan. kasih kami hilang.. Ampuni kami ya Allah 

Umat Di muka Tuhan Yesus ‘ku insaf akan salahku; 
 bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. 

Berita Anugerah 
PF Setiap orang yang telah mengakui dosanya dan bertobat, ingatlah Firman Tuhan dalam 1 

Yohanes 4 : 10 mengatakan: “ Inilah kasih itu: Bukan kita yang telah mengasihi Allah, 
tetapi Allah yang mengasihi kita dan yang telah mengutus AnakNya sebagai pendamai 
bagi dosa-dosa kita” 
Berdasarkan Firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa 
pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 

 
Umat  Syukur kepada Tuhan, Amin. 
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¯Nyanyian Umat  PKJ 277 “Sekalipun diriku dapat berkata-kata” 
(bait 1: Laki-laki, bait 2: Perempuan, bait 3: semua ) 

  
1. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan  

bahasa malaikat, ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa 
gong yang menggema dan canang yang gemerincing. 

  
2. Sekalipun diriku memiliki karunia, karunia bernubuat, sekalipun diriku  

punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada 
berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. 

  
3. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh 

jiwa ragaku, dibakarpun ‘ku sudi, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi 
diriku, tiada berguna diriku. 

  
Petunjuk Hidup Baru 
PF Bagi kita yang telah menerima pengampunan dari Tuhan, mari kita berdiri untuk 

mendengar petunjuk-Nya dalam Efesus 5 :9-11 yang menyatakan: “Aku memberikan 
perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi; sama seperti Aku telah 
mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi” Roh Kudus menolong kita 
mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 

  
¯ Nyanyian Umat   GB. 388 “Puji Allah” 

 
                          duduk 
Paduan Suara Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Gideon 
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PEMBERITAAN  FIRMAN 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
Pembacaan Alkitab 
PF Mari kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Hosiana! 

   Umat    KJ 473B ”HOSIANA” 
      Hosiana, Hosiana, Hosiana 
   

Pemuda Mari kita membaca YOHANES 15 : 9-17  
PF Kiranya Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan 

ucaplah syukur kepada Allah 

 ¯GB 392b.  “KEPADA-MU PUJI-PUJIAN”  

  Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan:   
  Ya Bapa, Put’ra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. 
Khotbah 
Pdt. Domidoyo Ratupenu 
(Saling Mengasihi) 

saat teduh,  
JAWABAN  UMAT 

  
¯Nyanyian Sesudah Firman PKJ 266 “Dalam nama Yesus Tuhanku” 
    (bait 1: kantoria, bait 2 : semua) 

 

 
 
Pada Yesus kuasa semesta dalam surga, dalam dunia.   

 Kusampaikan kini padamu besar kuasaNya atasmu. Reff: 
 
Pengakuan Iman                                                 
PF :Umat Tuhan mari berdiri. Dalam persekutuan dengan Gereja di segala tempat       
              bersama kita ucapkan Pengakuan Iman Rasuli sebagai ikrar iman kita. Pengakuan     
              Iman.       
             Dengan mulut, dengan hati dan dengan sikap sempurna masing-masing berkata: “Aku 

percaya ......... “     
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                                          Duduk 
Doa Syafaat (o/ 4 orang pemuda ditutup oleh PF) 
PF : ……………..    
     Ya Tuhan dalam pengasihan-Mu kami mohon : 
U : Dengarkanlah doa kami 
PF : Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa: 
U : Bapa kami yang disurga…  
          [diakhiri doxology GB. 389b - Kar’na Engkaulah] 
 
Solois Sdr. Gilang Andreas 
  
Pengucapan Syukur 
P4  Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. 

Dengarlah nas Alkitab  Roma 12 :1 yang berbunyi : "Karena itu saudara-saudara, demi 
kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu 
sebagai persembahan, yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah 
ibadahmu yang sejati “ 

  Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
    
¯ Nyanyian Persembahan  PKJ 147 : “Disini aku bawa” 
   ( Bait 1: Perempuan, Bait 2: laki2, bait 3 : semua) 
 
Di sini aku bawa, Tuhan, persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya, Tuhan, 
dibandingkan berkatMu yang t’lah Kau limpahkan. T’rimalah, Tuhan, O t’rimalah, Tuhan! 
 
Tanganku yang kecil, ya Tuhan, belum mencari makan sendiri, ya Tuhan. Terimalah hatiku, Tuhan, 
menjadi persembahan yang  Tuhan perkenan. T’rimalah, Tuhan, O t’rimalah, Tuhan! 

 
------------------------  Persembahan  jemaat  dikumpulkan  diiring  musik  organ  ----------------- 

 
  ♫ PKJ 147 bait 3  

Kuingat firmanMu, ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil: Berkati semuanya, 
Tuhan, supaya  persembahan tetap mengalir t’rus. T’rimalah, Tuhan, O t’rimalah, Tuhan! 

 Berdiri 
 
Doa Syukur         
P4 Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada TUHAN dalam doa     syukur 

:  
  Ya Alaah, mengucap syukur atas berkat yang kau berikan dalam hidup kami sehingga 

kami dapat terus menjalankan hidup kami sampai saat ini. Biarlah apa  yang kami berikan 
boleh berkenan dihadapanMu dan dapat berguna bagi pelayanan dan kesaksian di dunia.  

Umat: Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan: hikmat 
dan kekuatan; hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Amin.  

 duduk  
 
 

P E N G U T U S A N 
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Warta Jemaat 
(P6): ………………………… 
  
Pemutaran Video PELKAT GP 
  
 Amanat Pengutusan                                                           Berdiri  
PF   Pergilah, beritakanlah Firman melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan Firman 

TUHAN yang telah kamu dengar. 
  
¯Nyanyian Pengutusan GB 114 : “ DISETIAP JANJIKU”  
   ( bait 1 : Pemuda, bait 2 : Semua ) 

1.  Di setiap janjiku dan setiap doaku, 
            juga langkah imanku, Tuhan bersamaku 
           Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh, 
           Rahmat Tuhan beserta untuk selamanya. 
  reff :  
  Tuhan bri anugrahNya 
  Tuhan bri kuasaNya 
  Kristuslah di dalamku, 
  aku menang bersamaNya 
  

2. Tiap jiwa ku rengkuh tiap hati ku sentuh 
          kubagikan damaiNya karena anugrahNya 
          Air mata pun reda, oleh sabda kasihNya 
          Tiap duka hilanglah kar’na anugrahNya. Reff: 
  
 
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 

  
  
Umat   ¯GB. 401  “AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA“ 
  

umat tetap berdiri … hening … 
sampai Kitab Suci simbol Firman Tuhan diarak ke pintu keluar 

  
Salam persekutuan 


