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PERSIAPAN 

 

 

 

 
PUJIAN SEBELUM IBADAH 

Terpujilah Namamu Tuhan 

Bait 1 – Bait 2 – O – Refrain – Bait 2 – O – Refrain – Refrain – Refrain 

Bait 1 

Terpujilah nama-Mu Tuhan 

Kuat dan penuh kemuliaan 

Satu suara kami nyatakan 

Kebesaran-Mu tetap selamanya 

 

Bait 2 

Terpujilah nama-Mu Tuhan 

Ajaib dan penuh keagungan 

Satu hati kami nyatakan 

Kerajaan-Mu kekal selamanya 

O..Hoo...O..Hoo.... 

 

Refrain: 

Engkaulah Raja atas dunia 

Yang menghancurkan kutuk dan 

membebaskan jiwa, 

Kami bersorak bertepuk tangan 

Engkau Tuhan berjaya dan 

memerintah untuk selamanya 

 

Ku Nyanyi Haleluya 

Bait 1 – O - Bait 1 – Bait 2 – Refrain A – Refrain B – O 2x – Bait 2 – Refrain A 2x – 
Refrain B 

Bait 1 

Bapa ‘ku datang, 

menyembahMu di sini, 

‘ku percaya Kau, 

ada bagiku. 

 

O..Hoo...O..Hoo.... 

 

 

 

Bait 2 

Tak usah ‘ku takut, s’bab Kau 

sertaku, 

tak usah ‘ku bimbang, Kau di 

dalamku, 

tak usah ‘ku cemas, Kau 

Penghiburku, 

saat ‘ku lemah, Kau kuatku. 
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Refrain A: 

‘ku nyanyi Haleluya, 

‘ku nyanyi Haleluya, 

sungguh Kau hebat, 

ajaib perkasa, perbuatanMu. 

 

 

Refrain B: 

‘ku nyanyi Haleluya, 

‘ku nyanyi Haleluya, 

sungguh Kau hebat, 

ajaib perkasa, perbuatanMu, 

dihidupku

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2 : Selamat malam, selamat datang dalam Ibadah Nuansa 

Pemuda di hari Minggu X sesudah Pentakosta.  Pemberintaan 

Firman pada hari ini akan disampaikan oleh Pdt. . . . . . . . . . . 

. . . 

Kiranya Ibadah kita pada saat ini dapat berkenan di hadapan 

Tuhan. 

 
UNGKAPAN SITUASI 
Perwakilan Pengurus:  

Generasi pemuda-pemudi saat ini, sering kali disebut sebagai 

Generasi Milenial. Generasi yang memiliki akses teknologi dan 

internet lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. 

Kemudahan dalam mengakses teknologi dan internet membantu 

pemuda-pemudi dalam mencari referensi tentang apa yang mereka 

sukai dan cita-citakan. Namun, pemuda-pemudi sebagai pemuda-

pemudi Kristus juga harus mengingat tugas dan panggilan 

pengutusan gereja sebagai “pembawa damai yang mendatangkan 

sukacita” di tengah kehidupan sehari-hari. Kemudahan teknologi 

yang ada, hendaknya digunakan guna kemuliaan Kristus, sehingga 

dimanapun pemuda-pemudi berada, disitu sinar terang Tuhan 

dipancarkan. 

Gerakan Pemuda bersyukur atas berkat dan kasih penyertaan 

Allah, karya pelayanan dapat berjalan di tengah pergumulan dan 

pencobaan. Dengan berlandaskan iman dan hikmat Allah, Gerakan 
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Pemuda harus tetap bersemangat dan bergerak dalam mewartakan 

kasih Kristus. Pelayanan Kategorial Gerakan Pemuda GPIB dalam 

memperingati HUT ke 68, menyadari perkembangan jaman yang 

semakin cepat, hendaknya membuat karya pelayanan itu semakin 

bersinar. Sebagai ungkapan syukur dan sukacita , marilah Jemaat, 

bersama-sama kita menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. 

 

MARS GERAKAN PEMUDA 
Anggota Gerakan Pemuda dan Simpatisan Muda: 

*notasi di halaman belakang 

Ya didalam iman percaya, pada Kristus Tuhan. 

Kami pemudi dan pemuda melayaniNya. 

Pada g’reja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. 

Dalam kasih setia Tuhan, sempurna lah. 

Persoalan dan tantangan, teratasilah 

oleh hikmat dari Tuhan. 

Kami siap mewujudkan sosok yang benar. 

Itu beban serta tanggung jawab 

pemudi dan pemuda. 
… SAAT TEDUH … 

AJAKAN BERIBADAH 
P2 : Hidup ini adalah sebuah kesempatan, kesempatan yang 

Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anakNya. Dengan 

demikian, kita patut untuk bersyukur, karena hal pertama 

yang harus kita lakukan didunia ini adalah melayani Dia. 

Marilah menyambut Dia yang hadir melalui firmanNya 

dengan berdiri dan bernyanyi. 

  



TATA IBADAH HUT GERAKAN PEMUDA KE 68 5 

 

MENGHADAP TUHAN 

NYANYIAN JEMAAT 
Gita Bakti 24 : 1, 2 “ Mari Menghadap Allah” 

1 = Bes  4/4 

Bait 1 

Kantoria  : Mari menghadap Allah; 

Jemaat : Pujilah Dia, Yesus, Tuhanmu 

Kantoria  : Bersama beribadah; 

Jemaat : Angkat suaramu, nyanyi gembira.  

Semua   : Kita semua jadi satu, satu didalam kasih-Nya,  

                  tiada lagi perbedaan sebagai anak-anak-Nya! 

Kantoria  : Mari berpadu suara  

Semua : Nyanyikan Haleluya!  

 

....Alkitab simbol kehadiran Tuhan, dibawah masuk ruang ibadah.... 

 

Bait 2  

Kantoria : Buang dendam dihati, 

Jemaat : Jangan kau bawah, jangan kau simpan, 

Kantoria : Ampunilah dahulu, 

Jemaat    : Jika dihati ada amarah  

Semua  : Isi hati Tuhan tahu,janganlah kau sembunyikan, agar kau  

  dapat beribadah,tiada ganjalan apapun.  

Kantoria  : Mari berpadu suara 

Semua  : Nyanyikan Haleluya! 

 

VOTUM 
PF : Pertolongan kita adalah dalam na Tuhan yang  

  menjadikan langit dan bumi.  

Jemaat :  1   .   7   .    | 

  A  -  min ( KJ 476b ) 
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NAS PEMBIMBING 

PF  : Pengkhotbah 11 : 9 

"Bersukacitalah, hai pemuda,dalam kemudahanmu, biarlah 

hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan 

hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa 

karena segala hal ini Allah akan membawah engkau ke 

pengadilan.” 

 
SALAM 
PF : Kasih karunia dan damai sejaterah melimpahi atas kamu   

  oleh pengenalan akan  Allah dan Yesus Kristus, Tuhan  

  kita 

Jemaat: Melimpah atasmu juga. 
 
NYANYIAN JEMAAT 

Gita Bakti 16 : 1, 2 “Kau Yang Layak” 

1 = A  3/4 

Bait 1 

'Kau yang layak, 'Kau yang layak,  

'Kau yang layak, Tuhan; 

layak 'Kau t"rima puji-pujian,  

hormat dan kuasa penuh. 

Segala sesuatu telah 'Kau ciptakan  

seturut dengan maksud-Mu; 

semuanya ada kar'na karya-Mu  

'Kau yang layak, Tuhan 

 

Bait 2 

Kau yang layak, 'Kau yang layak, 

Anakdomba Allah; 

layak 'Kau t'rima puji-pujian, 

hormat dan kuasa penuh. 

Engkau jadi kurban demi dunia ini 

dan kami telah 'Kau tebus 

dan kami menjadi imam dan raja 

di kerajaan-Mu.!  

Duduk 

PENGAKUAN DOSA 

P2 : Ya Allah yang kudus dan Maha pengasih, kami mengaku 

akan dosa dan kelemahan kami di hadapan-Mu. Seringkali 

kami hidup tidak rukun, tidak dapat menjadi pembawa 

damai di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. 
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AGP : Seharusnya kami dapat menjadi pembawa damai yang 

membawa sukacita, sehingga terang Tuhan dapat 

dipancarkan melalui kehidupan kami.. 

 

------Jemaat mengaku secara pribadi------- 

 

P2 : Godaan dan Pencobaan menjadi tatangan tersulit bagi kami. 

Kami seakan berkompromi dengan hal tersebut bahkan tidak 

malu melakukannya. Kami tidak setia dan lebih sering 

mementingkan diri kami sendiri daripada meminta hikmat 

dari-Mu. 
 

AGP : Seharusnya kami dapat memancarkan terang Allah di 

tengah-tengah  kegelapan ya  Tuhan. 

 

------Jemaat mengaku secara pribadi------- 

 

P2 : Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Allah.  

Sucikanlah pikiran, hati, dan tutur laku hidup kami agar kami 

layak dihadapan-Mu. Inilah pengakuan kami ya Tuhan. 

 
NYANYIAN JEMAAT 

Gita Bakti 167 : 1, 2 “Hanya Debulah Aku” 

6 = B  4/4 

Bait 1 

Hanya debulah aku di alas kaki-

Mu, Tuhan. 

Haus 'kan titik embun: sabda 

penuh ampun. 

Tak layak aku tengadah menatap 

wajah-Mu. 

Namun tetap 'ku percaya: 

maharahim Engkau 
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Bait 2 

Ampun seribu ampun, hapuskan 

dosa-dosaku. 

Segunung sesal ini kuunjuk pada-

Mu. 

Tak Iayak aku tengadah menatap 

wajah-Mu. 

Namun tetap 'ku percaya 

maharahim Engkau.

BERITA ANUGERAH 
PF : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan 

bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan 

seperti tertulis dalam Mazmur 103: 8 – 13, yang 

menyatakan …. 

Berdasarkan Firman Tuhan itu, sebagai Pelayan Yesus 

Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa 

telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh 

Kudus. 
 

Jemaat : Syukur kepada Tuhan, amin 

 
NYANYIAN JEMAAT 

Gita Bakti 42 : 1 – 4 “Kuasa Darah Yesus Menyucikanmu” 

1 = A  4/4 

Bait 1 : Pemuda, Refrain : Semua, Bait 2 : Laki – Laki, Bait 3 : Perempuan, 
Bait 4 Bahasa Inggris dan Refrain Bahasa Inggris : Semua  

 
Bait 1 

Kuasa darah Yesus menyucikanmu 

hingga 'kau jadi putih bersih. 

Yakinkah engkau pada anug'rah-

Nya? 

Sudahkah kau dibasuh bersih? (Ref) 
 

 

 

 

Refrain 

Sudahkah dirimu juga jiwamu putih 

bersih 

dalam darah Anak Domba yang 

Kudus? 

Sudahkah 'kau dibasuh bersih? 
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Bait 2 

Kau tetap di samping 

Jurus'lamatmu 

hingga kau jadi putih bersih. 

Berteduhkah 'kau di bawah salib-

Nya? 

Sudahkah kau dibasuh bersih? (Ref) 
 

Bait 3 

Sudahkah jubahmu putih dan 

bersih? 

Sang Pengantin ‘kan datang seg’ra! 

Sudahkah kau siap masuk sorga 

t’trang 

dan dibasuh bersih? (Ref) 
 

 

 

Bait 4 Bahasa Inggris 

Lay aside the garments that are 

stained with sin, 

And be washed in the blood of the 

Lamb; 

There’s a fountain flowing for the 

soul unclean, 

Oh, be washed in the blood of the 

Lamb! 
 

Refrain Bahasa Inggris 

Are you washed in the blood, 

In the soul-cleansing blood of the 

Lamb? 

Are your garments spotless? Are 

they white as snow? 

Are you washed in the blood of the 

Lamb? 

 
PERINTAH HIDUP BARU 

PF : Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru 

seperti tertulis dalam Kitab MATIUS 22 : 37 – 40 yang 

menyatakan : . . . . 

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah 

dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 

NYANYIAN JEMAAT 

Gita Bakti 50 : 1, 2 “Perubahan Ajaib” 

1 = G  4/4 

Bait 1 

Perubahan ajaib terjadi padaku, 

ketika kasih Yesus masuk di 

hatiku. 

Api Roh-Nya yang Kudus 

murnikan jiwaku, 

hingga hidupku yang lama kini 

jadi baru. (Ref) 
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Refrain: 

Hidupku yang sekarang bukan 

lagi milikku, 

tetapi milik Kristus yang 

mengubah hidupku. 

Aku ingin selalu tetap di jalan-

Nya 

dan menjadi saksi Kristus kini dan 

s'lamanya. 

Bait 2 

Hati tulus dan jujur, juga lemah 

lembut 

setia, murah hati, bawa sukacita, 

rendah hati dan ramah terhadap 

orang lain 

itu sikap nyata dari perubahan 

ajaib. (Ref)

Duduk 

------Pengisi Pujian------- 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 

DOA MEMOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF : . . . . . . . 

PEMBACAAN ALKITAB 
PF  : Mari kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan :  

  Haleluya! 

 

Jemaat: 

Kidung Muda Mudi  41 : “Halelu, Halelu” 

1 = A  4/4 

* Dinyanyikan secara berbalasan 

LAKI – LAKI  : Halelu, halelu, halelu, haleluya 

PEREMPUAN  : puji Tuhan! 

LAKI – LAKI  : Halelu, halelu, halelu, haleluya 

PEREMPUAN  : puji Tuhan! 

LAKI – LAKI  : Puji Tuhan 

PEREMPUAN  : Haleluya! 

LAKI – LAKI  : Puji Tuhan 

PEREMPUAN  : Haleluya! 
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LAKI – LAKI  : Puji Tuhan 

PEREMPUAN : Haleluya! 

 SEMUA  : Puji Tuhan 

 

P3 : Pembacaan Firman Tuhan terambil dari 

  FILIPI 3 : 1 – 16, yang menyatakan sebagai berikut . . . . 

 

PF : Kiranya Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di 

antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah 

 

Jemaat:  

Kidung Jemaat  474 : “Kepadamu Puji Pujian” 

KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala  

kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal abadi! 

KHOTBAH  

 

-- saat teduh, untuk menghayati Firman Tuhan yang baru 

didengar— 

 

JAWABAN JEMAAT 

NYANYIAN JEMAAT 
Pelengkap Kidung Jemaat 216 : 1, 2 “Berlimpah Sukacita Dihatiku” 

1 = C  4/4 

Bait 1 

Berlimpah sukacita di hatiku, 

di hatiku, di hatiku. 

Berlimpah sukacita di hatiku, 

tetap di hatiku! (Ref) 
 

Refrain 

Aku bersyukur bersukacita, 

kasih Tuhan diam di dalamku. 

Aku bersyukur bersukacita, 

kasih Tuhan diam di dalamku.
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Bait 2 

Damai sejaht'ra melampaui akal 

di hatiku, di hatiku. 

Damai sejaht'ra melampaui akal 

tetap di hatiku! (Ref)

 
PENGAKUAN IMAN 
PF  : Umat Tuhan mari berdiri. Dalam persekutuan dengan 

Gereja di segala tempat bersama kita ucapkan Pengakuan 

Iman Rasuli sebagai ikrar iman kita. Dengan mulut, dengan 

hati dan sikap sempurna masing-masing berkata: 

“Aku pecaya ……” 

Duduk 

DOA SYAFAAT 
PF  : Ya Tuhan dalam pengasihan-Mu kami mohon 

Jemaat : Dengarkanlah doa kami 

PF  : Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang  

  telah mengajar kami berdoa: 

Jemaat : “Bapa kami yang di surga…. “ 

   [diakhhiri doksologi– KJ 475 “Kar’na Engkaulah”] 

 

------Pengisi Pujian------- 

 

PENGUCAPAN SYUKUR 
P4 : Dengan sukacita, marilah kita memberikan ungkapan syukur hati 

sambil mengingat nats persembahan yang terambil dari  

2 Korintus 9 : 7yang berbunyi demikian:  

“Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan 

hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab 

Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.” 

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
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NYANYIAN JEMAAT 
Gita Bakti 80 : 1, 2 “Mari Bawa Persembahan” 

1 = F  4/4 

Bait 1 : Perempuan, Bait 2 : Laki - Laki, Bait 3 : Semua, Refrain : Semua. 
Bait 1 

Mari bawa persembahan kepada 

Tuhan-mu;  

dengan hati sukacita, bersyukur 

padaNya 

Tuhan sudah mencurahkan 

kasihNya padamu;  

mari mengucap syukur. (Ref) 

Bait 2 

Jangan takut dan kuatir Tuhan 

menjagamu, 

kau tak akan kekurangan di 

dalam hidupmu. 

Apapun yang kau butuhkan 

dib"rikan Tuhanmu; 

mari mengucap syukur. (Ref)
 

Refrain 

Muliakan Tuhanmu, pujilah namaNya.  

Bawalah persembahanmu dengan sukacita padaNya. 

Muliakan Tuhanmu, pujilah namaNya.  

Bawalah persembahanmu dengan sukacita padaNya. 

 

------Kantong Persembahan Diedarkan------- 
Bait 3 

Apa pun yang kau taburkan dengan iman penuh 

itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. 

Baik sedikit maupun banyak bawalah pada-Nya; 

mari mengucap syukur. (Ref) 

 

DOA SYUKUR 
P4 : Jemaat, mari berdiri … Mari menyerahkan 

persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur 

secara bersama-sama. 

 

P4 & Jemaat : Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas 

penyertaandan pemeliharaan Tuhan di sepanjang 
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kehidupan kami. Berkatilah persembahan yang 

telah kami beri, menurut kerelaan hati kami 

masing-masing. Sebab, Engkaulah yang mengenal 

setiap pribadi kami dan mengetahui isi hati kami. 

Biarlah persembahan ini dapat bermanfaat bagi 

pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Di dalam 

nama Tuhan Yesus, kami berdoa, Amin. 

           

 Duduk 

PENGUTUSAN 

WARTA JEMAAT 
P6  : . . . . . . . . 

 
AMANAT PENGUTUSAN 
PF : Nats Alkitab yang tertulis dalam surat 2 Timotius 4:2 

berkata :  

“Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik 

waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan 

nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran.” 

Dengan mengingat ayat tersebut, pergilah dengan damai 

sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan 

lakukanlah Firman Tuhan yang telah saudara dengar. 

 

NYANYIAN JEMAAT 
Gita Bakti 115 : 1, 2 “Utuslah Kami” 

1 = G  4/4 

Bait 1 

Utuslah kami masuk dalam dunia 

ini 

menjadi saksi bagi kerajaan-Mu; 

membawa damai dan terang-Mu 

yang abadi, 

menabur kasih bagi dunia yang 

resah. 
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Refrain 

Utuslah kami jadi saksi yang setia, 

membawa kabar sukacita yang 

abadi, 

supaya dunia mengaku dan 

percaya; 

Engkaulah Yesus, Tuhan, 

Jurus'lamat dunia. 

Bait 2 

Berilah kami hati tulus melayani, 

menolong orang-orang berbeban 

berat. 

Berilah kami Roh yang tabah dan 

setia 

untuk nyatakan kasih bagi dunia.

 
BERKAT 
PF : Arahkan 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 

 

Jemaat: 

Gita Bakti 402 C : “Amin” 
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