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PERSIAPAN 
 Doa Pribadi Warga Jemaat 
 Penjelasan Tata Ibadah dan Latihan Lagu 
 Para Pelayan Berdoa Di Konsistori 
 
PRAISE AND WORSHIP 

What A Beautiful Name 
Dipopulerkan Oleh: Hillsong Worship 

Verse 1 – Chorus 1 – Verse 2– Chorus 2– Bridge– Chorus 3 - Tags 
  

VERSE 1:  
You were the Word at the beginning  
One with God the Lord Most High  
Your hidden glory in creation 
Now revealed in You our Christ  
 
CHORUS 1:  
What a beautiful Name it is  
What a beautiful Name it is  
The Name of Jesus Christ my King 
What a beautiful Name it is 
Nothing compares to this  
What a beautiful Name it is 
The Name of Jesus 
 
VERSE 2: 
You didn’t want heaven without us 
So Jesus You brought heaven down 
My sin was great Your love was greater 
What could separate us now 
 
CHORUS 2: 
What a wonderful Name it is 
What a wonderful Name it is 
The Name of Jesus Christ my King 
What a wonderful Name it is 
Nothing compares to this 
What a wonderful Name it is 
The Name of Jesus 
What a wonderful Name it is  

The Name of Jesus 
 
BRIDGE: 
Death could not hold 
You The veil tore before 
You You silence the boast of sin and 
grave 
The heavens are roaring 
The praise of Your glory 
For You are raised to life again 
You have no rival 
You have no equal 
Now and forever God You reign 
Yours is the kingdom 
Yours is the glory 
Yours is the Name above all names 
 
CHORUS 3: 
What a powerful Name it is 
What a powerful Name it is 
The Name of Jesus Christ my King 
What a powerful Name it is 
Nothing can stand against 
What a powerful Name it is 
The Name of Jesus 
 
TAGS: 
What a powerful Name it is 
The Name of Jesus What a powerful 
Name it is The Name of Jesus
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Hati Sebagai Hamba 
Dipopulerkan oleh : Natashia Nikita  

Bait 1 – Refrain – Bait 1 – Refrain- Bridge – Refrain –Refrain - End 
Bait 1 
Ku tak membawa apapun Juga 
Saat ku datang ke dunia 
Ku tinggal semua pada akhirnya 
Saat ku kembali ke surga 
 
Refrain:  
Inilah yang ku punya 
Hati s'bagai hamba 
Yang mau taat dan setia 
Pada-Mu Bapa 
Kemanapun ku bawa 
Hati yang menyembah 
Dalam Roh dan Kebenaran 
Sampai slamanya 
 
Bridge: 
Bagaimanaku membalas Kasih-Mu 
S'gala yang ku punya  
Itu milik-Mu 
Itu milik-Mu..... 

duduk 
---- Saat Teduh ---- 

 
UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2  Selamat pagi/sore jemaat yang terkasih. 

Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat  
beribadah di Minggu VI Sesudah Pentakosta dan sekaligus didalam Ibadah Minggu 
ini sebagai Ibadah Syukur ke-69 Pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. 
Pemberita Firman pada ibadah saat ini adalah __________ 
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. 

 
UNGKAPAN SITUASI 
P2 Mengambil bagian  dalam pelayanan dan pemberitaan injil adalah tugas setiap 

orang percaya baik tua maupun muda karena Allah telah mengaruniakan 
keselamatan. Dengan mengingat hal ini dan untuk tidak menyia-nyiakan kasih 
karunia Allah, pada tanggal 15 Juli 1950, dilandasi doa dan keinginan yang tulus  
para pemuda bersekutu, melayani dan bersaksi bersama dalam sebuah wadah,  
lahirlah Gerakan Pemuda GPIB dengan memiliki nilai dan karakter yang 
meneladani Kristus. 
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AGP  (yang telah ditentukan sebelumnya, di mimbar kecil) 
 Enam puluh sembilan tahun berjalan, kami terus memohon hikmat dan tuntunan-
Nya; agar pelayanan kami sesuai kehendak Allah  dan siap menghadapi berbagai 
tantangan. Sambil terus berdoa,  tetap setia menjadi pelayan  yang menyenangkan 
hati Allah. 
 

J Dirgahayu 69 tahun Pelkat Gerakan Pemuda GPIB!. Tetaplah melayani Tuhan 
dengan setia dan bertekunlah dengan semuanya itu dalam segala hal,  baik suka 
dan duka. 

 
----Jemaat bersama-sama menyanyikan MARS Pelkat GP---- 

 
AJAKAN BERIBADAH 
P2 Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menyatakan kesediaan kita menyambut 

kehadiran TUHAN,  marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di 
tengah persekutuan kita. 

 

M E N G H A D A P     T U H A N 

NYANYIAN JEMAAT   GB 1. 1, 2, 3 - Pujilah Sang Pencipta 
*Refrain oleh Semua, Bait 1 oleh Semua, Bait 2 oleh Pemuda, Bait 3 oleh Semua 

 
Refrain – Semua : 
Pujilah Sang Pencipta, Maha mulia, pujilah Dia hai segala malak-Nya, 
Keagungan-Nya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji nama-Nya. 
 
Bait 1 – Semua : 
Samud'ra raya, gunung, lembah, hewan, tumbuhan, hai bernyanyilah. Ref.. 

 
---Prosesi Alkitab Simbol Firman Allah untuk Diberitakan oleh Pelayan Firman--- 

 
Bait 2 – Pemuda : 
Tua dan muda hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi bergemar. Ref.. 
 
Bait 3 – Semua : 
Segala bangsa di dunia, pun raja-raja mari pujilah. Ref.. 

 
VOTUM 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit dan bumi. 
J KJ 476b 

  
 



hal 5 

 

NAS PEMBIMBING: I TIMOTIUS 4 : 12 
PF Jangan seorangpun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah 

teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, 
dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. 

 
SALAM  

 GB 391. Tuhan Menyertai Kamu 
*dinyanyikan secara berbalasan 

 
 

NYANYIAN JEMAAT  GB 101. 1, 2 - Ya Tuhan, Rajaku 
*Bait 1 oleh Pemuda, Bait 2 oleh Semua 

Bait 1 – Pemuda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bait 2 – Semua: 
Kiranya Roh Kudus hendak mengajar aku 
yang patut kukerja, betapa kehendak-Mu. 
B’ri dalam hidupku kasih-Mu nyatalah, 
dan nama-Mu besar dimuliakanlah. 

duduk 
PENGAKUAN DOSA 
*P2 menunggu seluruh jemaat tenang dan siap mengaku dosa 
P2 Allah telah mengaruniakan keselamatan dan merancang damai sejahtera bagi kita 

semua, akan tetapi kita cenderung tidak menghayatinya disaat menghadapi 
ancaman, rintangan  dan tantangan yang menghadang kita. Dengan rasa sesal dan 
malu dan dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita 
di hadapan-Nya secara bergantian : 

do = d MM + 92

5 3 2   1 5 5 6 . 0 6 2 2 5 4 3 2 1 '

Ya Tu- han, Ra - ja - ku, Kaupanggil a  - ku  i     - ni

5 6 6 5 4 3 . 0 2 3 4 5 6 7 6   5 5 '

menja - di hamba - Mu, ben-ta - ra - Mu di si      - ni.

5 5 5 1 7 6    .  0 6 6 6 2 1 7    . 0

B'ri ku - at dan sa - bar, b'ri ha - ti  - ku te - guh

5 6 5 6 7 1    .  0 5 5 4   3 2 2 1 . .

dan a  - ku be - ker- ja me- nu - rut maksud-Mu.
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... hening ... 
Pemuda: 

Kami, generasi muda; penerus gereja dan bangsa  mengaku hanya berdiam diri dan 
menyia-nyiakan kasih karunia yang telah Engkau beri, kami sibuk mengejar 
keinginan pribadi dan mengabaikan panggilan kami sebagai pelayan-Mu yang 
setia, tekun dan giat dalam memberitakan Injil. 
Di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia; kami tidak bangkit memberi daya  
mewujudkan kerukunan dan kesatuan bangsa yang adil, makmur,   damai dalam 
takut akan Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami… 

  
... hening ... 

Orang Tua: 
Kami mengaku sebagai orangtua yang bertanggung-jawab atas pembentukan 
karakter dan pengembangan potensi kaum muda sering lalai dalam mendidik, 
mendorong anak-anak kami untuk giat dan setia bersekutu, melayani dan bersaksi 
agar mereka menjadi generasi penerus gereja dan bangsa. Kami cenderung kurang 
peduli pada terbentuknya karakter yang benar. Kami tidak mempersiapkan masa 
depan mereka dengan baik agar menjadi pemuda yang memiliki nilai, karekter dan 
spiritualitas takut akan Tuhan dan membangun sesama. Ya Tuhan, ampunilah 
kami… 

  ... hening ... 
P2 Ajarilah kami untuk memahami kasih karunia-Mu, ya Allah agar kami dapat 

melayani sesuai dengan kehendak-Mu. dan melalui kehidupan kami, nama-Mu 
dimuliakan sehingga banyak orang memperoleh berkat. Dalam pengasihan-Mu, 
kami memohon: 

 
NYANYIAN JEMAAT: KJ 44. 1, 2, 6 - Tuhan, Kasihanilah 

*Refrain oleh Semua, Bait 1 oleh Kantoria, Bait 2 oleh Pemuda, Bait 6 oleh Semua 
 
Refrain – Semua: 
Tuhan, kasihanilah! Kristus, kasihanilah! Tuhan, kasihanilah! 
 
Bait 1 – Kantoria: 
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Bait 2 – Pemuda: 
Banyak yang hidup tanpa harapan, lapar dan miskin; siapa menolongnya? 
Banyak yang mati; siapa mengingatnya? Ref.. 
 
Bait 6 – Semua: 
Juruselamat, Maha Pengampun, dosa Kauhapus di atas salibMu. 
Bangkitkan kami di kebangkitanMu!  Ref.. 
 
BERITA ANUGERAH 
PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita 

anugerah pengampunan menurut  
Mazmur 103 : 3-5 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. 

J Syukur kepada Tuhan, Amin. 
 

NYANYIAN JEMAAT   GB 78. 1, 2, 6 -  Yesus Kristus, Sumber Hidup 

*Refrain oleh Semua, Bait 1 oleh Semua, Bait 2 oleh Pemuda,Bait 3 oleh Semua 
Refrain – Semua : 
Yesus Kristus, Sumber Hidup, Jurus’lamat, Dialah! 
Dalam t’rang-Nya ada hidup;puji Dia s’lamanya! 
 
Bait 1 – Semua : 
Keadilan dan hukum-Nya bagai benteng yang teguh, 
bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Ref.. 
   
Bait 2 – Pemuda : 
Di naungan kasih Tuhan manusia berteduh; 
dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Ref.. 
 
Bait 3 – Semua : 
Bahagia dan Sentosa dialami umat-Nya; 
sukacita dan sejaht'ra dalam Kristus s'lamanya. Ref.. 

 
PERINTAH HIDUP BARU 
PF Bagi kita yang telah menerima pengampunan dari Tuhan,  

mari berdiri, dan mendengar perintah-Nya dalam 2 Timotius 2 : 14-25 yang 
menyatakan: . . . . . . 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan 
kesaksian kita di dunia. 
 



hal 8 

 

NYANYIAN KEMULIAAN: PKJ 200. ‘Ku DiubahNya 
*Dinyanyikan secara bergantian 

Orang Tua : 
'Ku diubahNya saat 'ku berserah, berserah kepada Yesus. 
Pemuda : 
"Ku diubahNya hingga jadi baru dan menjadi milikNya. 
Semua : 
Kegemaran lama t'lah lenyap dan yang baru lebih berkenan. 
"Ku diubahNya saat "ku berserah dan menjadi milikNya! 

duduk  
------- Pengisi Pujian ------- 

 

P E M B E R I T A A N    F I R M A N 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF : . . . . . . . . . 
 
PEMBACAAN ALKITAB 
PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya! 
J  KMM 41 – Halelu, Halelu 
  *Dinyanyikan secara berbalasan berdasarkan tanggal lahir Ganjil atau 
Genap 

LAKI - LAKI: Halelu, halelu, halelu, haleluya 
PEREMPUAN: puji Tuhan! 
LAKI - LAKI: Halelu, halelu, halelu, haleluya 
PEREMPUAN: puji Tuhan! 
PEREMPUAN: Puji Tuhan 
LAKI - LAKI: Haleluya! 
PEREMPUAN Puji Tuhan 
LAKI - LAKI: Haleluya! 
PEREMPUAN: Puji Tuhan 
LAKI - LAKI: Haleluya! 
SEMUA : Puji Tuhan 

P3 Di Hari Minggu VI Sesudah Pentakosta, mari kita membaca Alkitab pada: 
2 Korintus 6 : 1 – 10  yang menyatakan ....... (dibacakan oleh seorang AGP) .........  

Demikian pembacaan Alkitab. 
 
PF Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaan-Nya 

di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
J  KJ 474 – KEPADAMU PUJI-PUJIAN 
  KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala Kemuliaan, 

ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi! 
duduk 

KHOTBAH : PELAYAN ALLAH 
 

----- Saat Teduh, Untuk Menghayati Firman Tuhan Yang Baru Didengar ----- 
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J A W A B A N   J E M A A T 

NYANYIAN JEMAAT GB 115. 1, 2 – Utuslah Kami 
*Bait 1 oleh Semua, Refrain oleh Semua, Bait 2 oleh Pemuda 

Bait 1 – Semua : 
Utuslah kami masuk dalam dunia ini menjadi saksi bagi kerajaan-Mu; 
membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. 
 
Refrain – Semua : 
Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, 
supaya dunia mengaku dan percaya; Engkaulah Yesus, Tuhan, Jurus'lamat dunia. 
 
Bait 2 – Pemuda : 
Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. 
Berilah kami Roh yang tabah dan setia untuk nyatakan kasih bagi dunia. 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 .....  (diakhiri dengan doa Bapa Kami dan doksologi) 
 
PENGUCAPAN SYUKUR 
P4 Dengan sukacita, marilah kita memberikan ungkapan syukur hati sambil 

mengingat nats persembahan yang terambil dari 2 Korintus 9 : 7 yang 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   KJ 450. 1, 2, 4 – Hidup Kita Yang Benar 

*Bait 1 oleh Semua, Refrain oleh Semua, Bait 2 oleh Pemuda, Bait 4 oleh Semua 
Bait 1 – Semua: 
Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur.  
Dalam Kristus bergemar; janganlah tekebur. 
 
Refrain – Semua: 
Dalam susah pun senang; dalam segala hal  
Aku bermazmur dan ucap syukur; itu kehendakNya! 

 
--- Jemaat memberikan persembahan khusus pada kotak yang telah tersedia --- 

(Persembahan Persepuluhan, Persembahan Sukur, dll)  
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Bait 2 – Pemuda: 
Biar badai menyerang, biar ombak menerjang,  
aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Ref.. 
 
--- Jemaat memberikan persembahan melalui kantong persembahan yang diedarkan 

oleh Majelis Jemaat yang Bertugas --- 
Bait 4 – Semua: 
Bertekun bersyukurlah hingga suaraNya kaudengar: 
"Sungguh indah anakKu, ungkapan syukurmu." Ref.. 
 
DOA PERSEMBAHAN 
P4 Marilah berdiri untuk menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa kepada 

Allah secara bergantian: 
Ya Allah, Sumber kehidupan dan berkat, kepada-Mu kami membawa ungkapan 
syukur ini. Terimalah ya Allah sebagai tanda bahwa kami pun ingin memberi diri 
sebagaimana Kristus telah berkorban untuk kami. 

 
Pemuda: 

Kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu bagi Gerakan Pemuda 
hingga kini mencapai usia ke-69 tahun. Ajarlah kami untuk menjadikan hidup ini 
sebuah kesaksian tentang Engkau, ya Allah. 

 
Jemaat: 
 Pakailah hidup kami menjadi alat-Mu untuk memberitakan kabar keselamatan 

bagi siapa pun yang belum percaya. Amin.  
duduk 

P E N G U T U S A N 

WARTA JEMAAT   
P6 ... 
 
AMANAT PENGUTUSAN                  berdiri 
PF  Ada Firman Tuhan yang menyatakan: 
 

5)
Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan 

gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus, 
6)

jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, 
tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan 
kehendak Allah, 

7)
dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti 

orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. 
8)

Kamu tahu, bahwa 
setiap orang, baik hamba, maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat 
sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan.  

Efesus 6 : 6 – 8 
 Sambil mengingat ayat tersebut, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan kedalam 

kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah saudara 
dengar. 
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NYANYIAN JEMAAT   GB 107 – Ikutlah Tuhan Dalam T’rang 

*Bait 1 oleh Semua, Bait 2 oleh  Pemuda, bait 3 oleh Perempuan, Bait 4 oleh Laki-Laki 
**Bait 5 dinyanyikan sambil mengiringi pendeta turun mimbar, dinyanyikan oleh Semua 

Bait 1 – Semua: 
Ikutlah Tuhan dalam t’rang Tinggalkan yang gelap 
Dan ingat kewajibanmu, Lakukan firman-Nya. 
 
Refrain – Semua: 
Berjalan di t’rang, berjalan di t’rang. Berjalan di t’rang, berjalan di dalam t’rang. 
 
Bait 2 – Pemuda: 
Ikutlah Tuhan dalam t”rang teguhkan hatimu. 
Setia, tulus dan benar, amalkan kasihmu. Ref.. 
 
Bait 3 – Perempuan: 
Ikutlah Tuhan dalam t”rang berdoalah tetap. 
Di dalam kuasa Roh Kudus engkau dibimbing-Nya. Ref.. 
 
Bait 4 – Laki – Laki: 
Ikutlah Tuhan dalam t”rang, sejahtra hidupmu. 
Kuasa dosa hilanglah; Tuhan besertamu. Ref.. 
 
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. 
 
J  GB 401 – AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA 
  Amin, amin, ya, benar adanya, amin. 

Amin, amin, ya, benar adanya, amin. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Pendeta Turun Mimbar sambil  Jemaat Menyanyikan 
Bait ke-5 Lagu Pengutusan 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Bait 5 – Semua: 
Ikutlah Tuhan dalam t"rang dan jangan mengeluh. 
Menolong orang yang lemah menurut citra-Nya.. 
 
Refrain – Semua: 
Berjalan di t’rang, berjalan di t’rang. Berjalan di t’rang, berjalan di dalam t’rang. 

---- Jemaat Salam Persekutuan ---- 
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