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PERSIAPAN 

 Doa Umat Pribadi 

 Pengenalan Lagu dan penjelasan Tata Ibadah 

 Para Pelayan Ibadah berdoa di  Konsistori.  

 

PUJIAN SEBELUM IBADAH 

 Kecaplah dan Lihatlah 

 

Kecaplah dan lihatlah 

Betapa baiknya Tuhan itu 

Rasakan dan nikmati 

Kasih setia Tuhan 

 

Refrain : 

Syukur bagiMu Tuhan 

S’gala hormat bagiMu Tuhan 

Allah yang mengasihiku 

Allah yang mem’liharaku 

(Selamanya) 

 

 Pertolonganmu 

Dipopulerkan oleh : Citra Scholastika 

 

Hatiku tenang berada dekatMu 

Kaulah jawaban hidupku 

Hatiku tenang berada dekatMu 

Kau yang plihara hidupku 

 

Refrain: 

PertolonganMu begitu ajaib 

Kau t'lah memikat hatiku 

Disaat aku tak sanggup lagi 

Disitu tanganMu bekerja 

PertolonganMu begitu ajaib 

Kini mataku tertuju padaMu 

Kurasakan kasihMu Tuhan 

 

Hatiku tenang berada dekatMu 

Kaulah jawaban hidupku 

Hatiku tenang berada dekatMu 

Kau yang plihara hidupku 

 

*Jemaat dipersilahkan untuk duduk 

 

… SAAT TEDUH … 



TATA IBADAH TEMA KHUSUS NUANSA MUDA 3 

 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

P2  : Selamat malam, selamat datang dalam Ibadah Nuansa Pemuda di hari 

Minggu xxxxxxxxxx.  Pemberintaan Firman pada hari ini akan disampaikan 

oleh Pdt. Binsar Jonathan Pakpahan. Kiranya Ibadah kita pada saat ini 

dapat berkenan di hadapan Tuhan. 

 

AJAKAN BERIBADAH 

P2  : Jemaat, marilah menyambut Dia yang hadir melalui firmanNya  

  dengan berdiri dan bernyanyi. 

MENGHADAP TUHAN 

NYANYIAN JEMAAT 

Gita Bakti 5 : 1, 2, 3 “Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi” 

1 = A  3/4 

Bait 1 

Bernyanyilah biduan muda-mudi, 

Penciptamu hendaklah kamu puji. 

Bernyanyilah, bernyanyilah! 

 

Bait 2 

Bergaunglah paduan suara kami 

kepada-Mu, ya Bapa yang sorgawi; 

"Engkau besar, termulia!"

 

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

 

Bait 3 

Penuh syukur ungkapan hati kami; 

tembang mazmur selalu harus naik 

dengan merdu ke takhta-Mu. 

 

VOTUM 

PF   : Pertolongan kita adalah dalam na Tuhan yang menjadikan   langit 

  dan bumi.  

Jemaat  :  

 

NAS PEMBIMBING 

PF   : Roma 12 : 12 

“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan    

bertekunlah dalam doa!” 
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SALAM 

Gita Bakti 391 : “Tuhan Menyertai Kamu” 

Berbalasan 

 

 
 

NYANYIAN JEMAAT 

Gita Bakti 454 : 1-3 “Indahnya Saat Yang Teduh” 

1 = D  6 Ketuk 

Bait 1 - Kantoria 

Indahnya saat yang teduh menghadap takhta Bapaku: 

kunaikkan doa padaNya, sehingga hatiku lega. 

Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar; 

"ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. 

 

Bait 2 - Berbalasan 

Laki - Laki:  

Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh. 

Betapa rindu hatiku kepada saat doaku. 

Perempuan : 

Bersama orang yang kudus kucari wajah Penebus; 

dengan gembira dan teguh kunanti saat yang teduh. 

 

Bait 3 – Semua 

Indahnya saat yang teduh penampung permohonanku 

kepada yang Mahabenar yang bersedia mendengar. 

Sejak kulihat wajahNya, "ku yakin pada firmanNya 

dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. 

 

Duduk 

PENGAKUAN DOSA 

P2 : Dengan rasa sesal dan malu dalam kerendahan hati marilah mengaku   

  akan dosa-dosa kita: 
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Perwakilan AGP : Ya Tuhan, begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kami 

lakukan. Kami sering berbangga diri atas pencapaian kami, 

tanpa mengingat bahwasanya itu adalah berkat dari padaMu. 

Kami juga sering iri terhadap sesama kami, tanpa mengingat 

dan bersyukur akan apa yang telah Tuhan berikan. Ya Tuhan, 

dalam pengasihanMu kami mengaku... 

Jemaat : Gita Bakti 27 : 1 “Ya Tuhan, Kami Mengaku” 

1 = C  3/4 

       Ya Tuhan, kami mengaku, berdosa di dalam hati, 

di kata dan tindakan: ampunilah dosa kami! 

Perwakilan AGP : Ya Tuhan, begitu banyak dosa dan pelanggaran yang Kami 

lakukan. Kami sering malas bersekutu denganMu, padahal 

kami tahu bahwa kami tak dapat hidup tanpaMu. Begitu pula 

dalam melayaniMu, kami sering lalai dalam melakukan 

tanggung jawab kami. Ya Tuhan, dalam pengasihanMu kami 

mengaku... 

Jemaat : Gita Bakti 27 : 2 “Ya Tuhan, Kami Mengaku” 

1 = C  3/4 

  Betapa lama umat-Mu tak sadar bahwa Kau hadir 

dengan-Mu tak bersekutu: ampunilah dosa kami! 

Perwakilan AGP : Ya Tuhan, begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kami 

lakukan. Kami seringkali serakah dalam hal makanan, 

minuman, pakaian bahkan materi. Kami sering lupa untuk 

berbagi kepada orang lain yang juga ingin merasakan apa yang 

kami terima. Ya Tuhan, dalam pengasihanMu kami mengaku... 

Jemaat : Gita Bakti 27 : 3 “Ya Tuhan, Kami Mengaku” 

1 = C  3/4 

  Betapa lama, ya Tuhan, tak sungguh kami kasihi 

sesama kami di dunia: ampunilah dosa kami! 

Perwakilan AGP : Ya Tuhan, begitu banyak dosa dan pelanggaran yang kami 

lakukan. Kami sering menghujat dengan penuh amarah akan 

hal yang kami tidak sukai. Kami sering memaki dengan cacian 

bahkan mengutuk berbagai hal yang tak sesuai dengan 

keinginan kami. Kami juga sering dikalahkan oleh hawa nafsu 

kami, yang menyebabkan kami jatuh pada dosa yang sama dan 

membuat kami makin jauh dari padamu. Ya Tuhan, dalam 

pengasihanMu kami mengaku... 
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Jemaat : Gita Bakti 27 : 4 “Ya Tuhan, Kami Mengaku” 

1 = C  3/4 

  Betapa lama kesumat merusak hati nurani, 

demi pengasihan Kristus: ampunilah dosa kami! 

 

BERITA ANUGERAH 

PF : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, 

disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 

Yesaya 55 : 6 - 8, yang menyatakan : 

“6.Carilah TUHAN selama Ia berkenan ditemui; berserulah kepada-Nya 

selama Ia dekat! 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang 

jahat meninggalkan rancangannya; baiklah ia kembali kepada TUHAN, maka 

Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi 

pengampunan dengan limpahnya. 8. Sebab rancangan-Ku bukanlah 

rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-Ku, demikianlah firman TUHAN.” 

 

 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 : 3,4(English) “Kuasa Darah Yesus Menyucikanmu” 

1 = A  4/4 

Bait 3  

Sudahkah jubahmu putih dan bersih? Sang Pengantin 'kan datang seg'ra! 

Sudahkah kau siap masuk sorga t'rang dan dibasuh menjadi bersih? 

 

Refrain 

Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih  

Dalam darah Anak domba yang Kudus?  Sudahkah 'kau dibasuh bersih? 

 

Verse 4 (English) 

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 

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? 
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PERINTAH HIDUP BARU 

PF : Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti tertulis dalam 

Kitab Roma 13 : 8 – 14 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 

Laki – Laki: 

Perubahan ajaib terjadi padaku, 

ketika kasih Yesus masuk di hatiku. 

Perempuan: 

Api Roh-Nya yang Kudus murnikan jiwaku, 

hingga hidupku yang lama kini jadi baru. (Ref) 

 

Refrain – Semua 

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 

Perempuan: 

Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut 

setia, murah hati, bawa sukacita, 

Laki-Laki: 

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: 

Pelengkap Kidung Jemaat 295 : “Haleluya, Haleluya, 

Pujilah Tuhanmu” 

1 = F  2 Ketuk 
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Haleluya, Haleluya, Pujilah Tuhanmu s'lamanya, Haleluya. 

Nyanyi dan soraklah agungkan namaNya. 

Pujilah Tuhanmu s'lamanya, Haleluya. 

 

P3 : Pembacaan Firman Tuhan terambil dari 

  II Korintus 12 : 1 - 10 , 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 

Tema : “Dimana Ada Pergumulan, Disitulah Ada Kuasa Allah” 

 

-- saat teduh, untuk menghayati Firman Tuhan yang baru didengar— 

 

JAWABAN JEMAAT 

NYANYIAN JEMAAT 

Gita Bakti 71 : 1(English), 2, 3 “Tuhan Yesus Sahabatku” 

1 = F  4/4  

Verse 1 - Kantoria 

I’ve found a friend in Jesus, He’s everything to me, 

He’s the fairest of ten thousand to my soul; 

The Lily of the Valley, in Him alone I see 

All I need to cleanse and make me fully whole. 

In sorrow He’s my comfort, in trouble He’s my stay; 

He tells me every care on Him to roll. (Ref ) 

 

Refrain (English) 

He’s the Lily of the Valley, the Bright and Morning Star, 

He’s the fairest of ten thousand to my soul. 

 

Bait 2 - Semua 

Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. 

Demi Dia kutinggalkan berhala hatiku; oleh Dia "ku bertahan dan tegap. 

Digoda oleh Iblis, "ku takkan menyerah: Yesus jamin kemenangan imanku. (Ref) 

 

Refrain 

Bunga Bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. 
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Bait 3 – Semua 

Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku; aku hidup oleh iman pada-Nya. 

Ia tembok yang berapi di sekelilingku, Roti Hidup yang membuatku kenyang. 

Kelak di kemuliaan ‘ku pandang wajah-Nya dan berkat sorgawi melimpahiku. (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 

*Pokok doa didoakan oleh Perwakilan GP dan ditutup oleh PF 

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 nas 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. 

 

NYANYIAN JEMAAT 

Pelengka Kidung Jemaat 147: 1, 2, 3 “Disini Aku Bawa Tuhan” 

1 = F  4 ketuk 

Bait 1 (Bahasa Batak) – Kantoria 

Dison adong huboan Tuhan, Parbue ni ngolungku na so tardok nian. 

Sadia ma argana Tuhan molo sai nirajuman sude denggan basaM? 

Jalo ma Tuhan, sai las ma rohaM. 

------ Jemaat memberikan persembahan Persepuluhan / Syukur / Pembangunan ------ 
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Bait 2 – Semua 

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! 

 

------Kantong Persembahan Diedarkan------- 

 

Bait 3 – Semua 

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! 

 

DOA SYUKUR 

P4 : Jemaat, mari berdiri … Mari menyerahkan persembahan ini kepada 

Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. 

 

P4 : Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaanMu dalam 

kehidupan kami. Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. 

Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini menjadi alat yang 

dikuduskan untuk mendukung program kerja jemaatMu ini dalam 

menjaga, memproklamirkan dan memberitakan keselamatan yang 

daripadaMu untuk kami manusia. 

Jemaat : Ya Yesus, Anak Domba Allah, pakailah tubuh, jiwa, dan aktifitas 

kami menjadi tempat di mana kami menjadi saksi untuk 

memberitakan kasihMu terhadap semua ciptaanMu sehingga kami 

juga menjadi alat damai untuk kelangsungan hidup manusia dan 

ciptaan lain. Inilah persembahan hidup kami. Amin.  

        Duduk 

PENGUTUSAN 

WARTA JEMAAT 

P6  : . . . . . . . . 

 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF : Tuhan Yesus berkata dalam  Matius 6  : 33 – 34:  

“Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu 

akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, 

karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah 

untuk sehari." 

 

Dengan mengingat ayat tersebut, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke 

dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah 

saudara dengar. 
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NYANYIAN JEMAAT 

Pelengkap Kidung Jemaat 182 : 1 - 4 “Kuutus Kau” 

1 = F  4 Ketuk 

*bait 4 dinyanyikan setelah berkat 

Bait 1 – Semua 

Kuutus 'kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya t'rus dengan hati teguh, 

meski dihina dan menanggung duka; Kuutus 'kau mengabdi bagiKu. 

 

Bait 2 – Berbalasan 

Perempuan 

Kuutus 'kau membalut yang terluka, menolong jiwa sarat berkeluh, 

Laki – Laki 

menanggung susah dan derita dunia, Kuutus 'kau berkorban bagiKu. 

 

Bait 3 - Semua 

Kuutus 'kau kepada yang tersisih, kar'na hatinya dirundung sendu, 

sebatang kara, tanpa handai taulan, Kuutus 'kau membagi kasihKu. 

 

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” 

 

PF Turun Mimbar, 

Jemaat menyanyikan lagu pengutusan bait ke-4 

Bait 4 

Kuutus 'kau, tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, 

namun berkaryalah dengan sesama. Kuutus 'kau; bersatulah teguh. 

 

Coda: 

Kar'na Bapa mengutusKu, Kuutus 'kau. 
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