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PERSIAPAN 

 Doa pribadi jemaat 

 Pengenalan lagu-lagu yang akan dinyanyikan dalam Ibadah 

 Doa konsistori para pelayan yang bertugas 

UNGKAPAN SITUASI  
Selamat Malam... 
Selamat datang di tengah persekutuan GPIB. Jemaat Gideon, Depok. 
Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di sini, 
kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah.  
Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang 
berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. 
 
Sebagai umat Kristen, kita diajarkan bahwa doa adalah sarana berbicara 
langsung dengan Tuhan sang empunya kehidupan. Namun dalam perjalanan 
waktu, kehidupan doa beberapa orang tidak menentu, ada yang menjalankan 
hidup sehari-hari dengan ketekunan doa, ada pula yang tanpa ketekunan doa. 
Ada pula orang yang menjalankan hidup tanpa ketekunan, lalu sesuatu terjadi 
yang menghentakkannya, lalu dia mulai menenggelamkan diri dalam doa 
sehingga kembali disegarkan, tetapi ketika perjalanan kembali dimulai, doa 
tersebut terhenti. 
---Hening sejenak--- 
Banyak orang percaya yang berdoa dengan ketulusan, namun juga ada yang 
kosong, hafalan dan kaku.  
Sedangkan ada juga yang berdoa tanpa adanya suatu kejujuran. 
Seringkali dalam kehidupan, orang percaya bertanya-tanya, apakah doa itu 
benar dapat menolong? Apakah mungkin Tuhan di sorga mau berbicara dengan 
kita? jikalau Bapa di Sorga mengetahui segalanya, siapakah kita ini untuk 
mengutarakan sesuatu kepada Nya? 
Minggu lalu kita sudah diingatkan, tentang kuasa doa orang percaya. Malam ini 
kita mau kebali merenungkan, bagaimana seharusnya kita berdoa.  
Ibadah malam ini merupakan bagian dari rangkaian Ibadah Hari Minggu 
khotbah serial dengan tema besar: “Berdoa”. Tema minggu ini adalah 
“Berdoalah demikian...(Doa Bapa Kami, Bagian Pertama)”. Mempersiapkan 
hati dan pikiran kita untuk masuk dalam peribadahan, kita nyanyikan pujian... 
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NYANYIAN JEMAAT: KJ 460 : 1 “JIKA JIWAKU BERDOA” 
do = f (Dinyanyikan oleh seluruh Jemaat) 
4 ketuk   

Jika jiwaku berdoa 
kepadaMu, Tuhanku, 
ajar aku t"rima saja 
pemberian tanganMu 
dan mengaku s"perti Yesus 
di depan sengsaraNya: 
Jangan kehendakku, Bapa, 
kehendakMu jadilah. 

AJAKAN BERIBADAH 
   P2 Kita datang ke hadirat Tuhan dengan ungkapan syukur bahwa kita telah 

beroleh kasih karunia Tuhan, dan perjumpaan dengan Tuhan saat ini mau 
memampukan kita untuk menjadi umat yang terus menerus diperbaharui 
oleh firmanNya. 
Pemberita firman adalah Pdt. Alexius Letlora,D.Th, Ketua Majelis Jemaat 
GPIB. Filadelfia, Bintaro). 
Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah 
persekutuan kita. 

 

MENGHADAP TUHAN 
 

NYANYIAN JEMAAT: PKJ 13 : 1 dan 2, 3 “KITA MASUK RUMAH-NYA” 
(Bait pertama dinyanyikan oleh seluruh jemaat, bait kedua dan ketiga secara bergantian)  

1. Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepadaNya. 
Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepadaNya. 
Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepada Kristus, 
menyembah Kristus Tuhan. 

---Alkitab, sebagai simbol kehadiran TUHAN, dibawa masuk ke dalam ruang ibadah--- 

2. Kantoria Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadaNya. 
Prmp Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadaNya. 
Laki2 Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, 
Semua menyembah Kristus Tuhan. 

3. Presbiter   Muliakan namaNya dan angkat tanganmu kepadaNya. 
Laki2    Muliakan namaNya dan angkat tanganmu kepadaNya. 
Prmp    Muliakan namaNya dan angkat tanganmu kepada Kristus, 
Semua    menyembah Kristus Tuhan. 
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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.     

NAS PEMBIMBING                        Efesus 6:18b 

PF “Berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah di dalam 
doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala 
orang Kudus” 

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 453: 1, 2 “YESUS KAWAN YANG SEJATI” 
(Bait pertama  dinyanyikan oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian) 

1. Yesus kawan yang sejati 
bagi kita yang lemah. 
Tiap hal boleh dibawa 
dalam doa padaNya. 
O, betapa kita susah 
dan percuma berlelah, 
bila kurang pasrah diri 
dalam doa padaNya. 
 

2. Laki-laki Jika oleh pencobaan 
     kacau-balau hidupmu, 
Perempuan jangan kau berputus asa; 
   pada Tuhan berseru! 
Jemaat  Yesus Kawan yang setia, 
   tidak ada taraNya. 
   Ia tahu kelemahanmu; 
   naikkan doa padaNya! 

Duduk 

PENGAKUAN DOSA (P2 Menunggu jemaat tenang dan siap mengaku dosa) 
P2 : Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati  
                 marilah  mengaku akan dosa-dosa kita dihadapan Tuhan secara  
                 bergantian : 
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Ya Tuhan, kami acapkali menyebut Bapa Kami yang disurga, 
tetapi kami tidak bersikap santun kepada Bapa yang di surga, 
sebab urusan surga bukan urusan kami. 
 
Kami berdoa jadilah kehendak-Mu, namun diam-diam kami 
mengingkari kehendak-Mu, sebab kami mementingkan kehendak 
sendiri, kehendak kami lebih utama dari pada kehendak-Mu. 
 
Kami mengucapkan kata Tuhan dalam pelayanan ritual kami 
tetapi dalam kehidupan aktual, Tuhan kami abaikan sebab kami 
pisahkan antara yang ritual dan aktual. 

  
Kami bilang berilah kami makanan secukupnya. Namun 
secukupnya tidak pernah cukup, sebab kami abaikan ucapan 
syukur yang mencukupkan semua kebutuhan kami.  
 
Kami ucapkan mengampuni orang yang bersalah kepada kami, 
namun dalam keseharian kami menampung dendam dan hidup 
dalam kebencian dengan sesama. 
Kami bilang bebaskan kami dari yang jahat namun seringkali 
justru kejahatan kami lakukan terhadap sesama. 

 
Jemaat :   Ampunilah kami ya Allah sebab siapakah yang sangguh berdiri  
                             dihadapan amarahMu? Ya Tuhan Yesus, kami memohon    
                             bimbingan Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa menghargai  
                             pengorbanan-Mu yang telah tersalib karena dosa kami.  

Supaya kami hidup di dalam kesetiaan pada kehendak-Mu. 
Tuhan Yesus ajarlah kami untuk senantiasa hidup di dalam     

                             pengasihan-Mu.  
Hanya pada-Mu saja ya Yesus, Tuhan dan Juruselamat dunia,   

                            kami memohon.... 
---hening sejenak--- 

NYANYIAN JEMAAT: GB 33 : 1,3 “TUHAN ALLAH JANGANLAH” 
  (Dinyanyikan setengah suara) 
 

Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku; 
O, berapa lamakah lanjut amarahMu? 
Dosaku, murkaMu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus! 

 
  Bapa, kasihanilah, rahmatMu tunjukkan. 

Diriku pulihkanlah dalam kesembuhan. 
Datanglah segera dan urapi aku dengan kurniaMu! 
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BERITA ANUGERAH 

PF  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, 
  disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
  1 Yohanes 1 : 8-9  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:   PKJ 46 : 1,3 “DARI KUNGKUNGAN DUKA KELAM”  
(Bait pertama dinyayikan seluruh jemaat, bait kedua dinyanyikan secara bergantian, refrain oleh seluruh 
jemaat) 

Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, "ku datanglah, 
masuk terangMu bebas senang, "ku datang padaMu. 
Dari beban kesakitanku masuk ke dalam kekuatanMu; 
dalam derita aku datang, ya Yesus, Tuhanku. 

 
Perempuan Dari hempasan badai deras,  
Laki-laki ya Tuhanku, "ku datanglah, 
Perempuan masuk ke dalam bandar tenang,  
Laki-laki "ku datang padaMu. 
Jemaat  Dari keputusasaanku masuk ke dalam anug'rahMu; 

dalam susahku aku datang, ya Yesus, Tuhanku. 
 
PERINTAH HIDUP BARU 

PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti 
Tertulis dalam 1 Petrus 3:10-12  yang menyatakan:………. 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 
hidup dan kesaksian kita di dunia 

 

NYANYIAN JEMAAT:  KJ 47 : 1,2  “PUJILAH” 
(Bait pertama oleh seluruh Jemaat, bait kedua secara bergantian) 
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 Perempuan Pujilah, pujilah, puji Sang Putra, Pendamai dunia. 
 Laki-laki  Pujilah, pujilah, puji Sang Putra, Pendamai dunia. 
 Jemaat   Pujilah, pujilah, puji Sang Putra, Pendamai dunia. 
    Pujilah, pujilah, puji Sang Putra, Pendamai dunia. 
 

Duduk 
⌘ Kesaksian Pujian 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 
DOA EPIKLESE  
PEMBACAAN ALKITAB 
PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan.Haleluya!  
J  NYANYIAN JEMAAT GB 394 "HALELUYA" 
 
P3  Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Ulangan 14:27-29 yang  menyatakan... 
  Demikian Pembacaan Alkitab. 
 
PF     Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara    
               kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 

NYANYIAN JEMAAT: GB 392A  KEPADAMU PUJI-PUJIAN 

Do = d MM ±112 
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur  kemuliaan: 
Ya Bapa, Put'ra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 

                   Duduk 

 
KHOTBAH     “Berdoa: Berdoalah demikian...(Doa Bapa Kami Bagian 1) 

 

Saat Teduh 

 

JAWABAN JEMAAT 
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NYANYIAN JEMAAT:  GB 300 : 1,2 “KEPADAMU KUBERDOA” 
(Bait pertama dinyanyikan seluruh Jemaat, bait kedua secara bergantian. Refrain oleh seluruh jemaat) 
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   Laki-laki Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu. 
     Tabahkanlah dan kuatkanlah imanku. 
   Perempuan Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu 
     agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu Refr: 
  

PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  
duduk 

DOA SYAFAAT   (diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan, KJ 475) 

⌘ Kesaksian Pujian 

UNGKAPAN SYUKUR   
P4     Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada 

            Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya.  
  Dengarlah nas Alkitab Hagai 1:8  yang menyatakan :  
    “Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah Rumah itu; maka 

Aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaan-Ku di 
situ, firman TUHAN.”  

    Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 

NYANYIAN JEMAAT:  PKJ 148 : 1, 3 & 4 “TRIMA KASIH YA TUHANKU” 
1.  T'rima kasih ya Tuhanku, 

  atas hari pemberianMu. 
  Hari baru limpah rahmat 
  dan dipenuhi oleh kasihMu. 
  Kaucurahkan pada umatMu, 
  Kaucurahkan pada umatMu. 

---Jemaat diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membawa Persembahan Khusus 
(Persembahan Persepuluhan,Persembahan Syukur,dll) ke Kotak Persembahan yang tersedia. 

Setelah itu menyanyikan bait selanjutnya--- 
 

 3. "Kan kupakai waktu itu 
  melakukan tanggung jawabku 
  dan menolong sesamaku 
  menurut firman serta karyaMu, 
  kar'na itu makna kasihMu, 
  kar'na itu makna kasihMu. 
 

---Jemaat memberikan persembahan melalui Kantong persembahan 
yang diedarkan oleh Presbiter bertugas--- 
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4. Puji syukur kuucapkan 
  atas waktu yang Kauciptakan. 
  Kutaati, kuhargai 
  di dalam kata dan perbuatanku, 
  agar nyata hidup beriman, 
  agar nyata hidup beriman 
DOA SYUKUR 
P4   : Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan  
                               ini Kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama : 

 
 

P4 & Jemaat :  
KAMI BERSYUKUR ATAS KEMURAHANMU DALAM KEHIDUPAN INI YA  
TUHAN. 
BERKAT DAN PENYERTAANMU YANG TAK PERNAH BERHENTI,  
MEMAMPUKAN KAMI MEMBERIKAN PERSEMBAHAN SUKARELA INI.  
BERKENANLAH ENGKAU MEMBERKATI SEHINGGA DAPAT DIPAKAI 
UNTUK KEPENTINGAN PELAYANAN DI TENGAH JEMAATMU.  
DAN BERIKANLAH KAMI HIKMAT, SEHINGGA KAMI TETAP SEDIA UNTUK 
MELAYANI DAN BERSAKSI DALAM KEHIDUPAN SETIAP HARI.  
DIDALAM NAMA TUHAN YESUS, SANG SUMBER BERKAT, KAMI BERDOA.  
AMIN. 

Duduk 

 

 

PENGUTUSAN 
 

WARTA JEMAAT 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF  : Saudara – saudara seiman ! Mari BERDIRI, Pulanglah ke dalam 
kehidupanmu   sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan yang telah 
Bapak/Ibu dengan serta berjaga-jagalah dan berdoalah! 
Ingatlah nas Alkitab dalam Kitab Ayub 22:27, yang menyatakan : “Jikalau 
engkau berdoa kepada-Nya, Ia akan mengabulkan doamu, dan engkau 
akan membayar nazarmu” 
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NYANYIAN JEMAAT:   
GB 251 : 1, 2  “SIYAHAMBA/MARI JALAN DALAM T’RANG TUHAN” 
(Bahasa Afrika Selatan oleh Kantoria. Bahasa Indonesia bait pertama secara bergantian, bait kedua 
oleh seluruh Jemaat) 

 

Kantoria Siyaham' ekukhanyen' kwen khos, 
siyaham' ekukhanyen' kwen khos. 
Siyaham' ekukhanyen' kwen khos, 
siyaham' ekukhanyen' kwen khos. 
Siyahamba. Oo-h, siyaham' ekukhanyen' kwen khos. 
Siyahamba. Oo-h, siyaham' ekukhanyen' kwen khos. 

 

Perempuan Mari jalan dalam t'rang Tuhan, 
mari jalan dalam t'rang Tuhan. 

Laki-laki Mari jalan dalam t'rang Tuhan, 
mari jalan dalam t'rang Tuhan. 

Jemaat  Mari jalan, oo-h, mari jalan dalam t'rang Tuhan. 
  Mari jalan, oo-h, mari jalan dalam t'rang Tuhan. 
 
Jemaat Hai pancarkan sinar t'rang Tuhan, 

hai pancarkan sinar t'rang Tuhan. 
Hai pancarkan sinar t'rang Tuhan, 
hai pancarkan sinar t'rang Tuhan. 
Hai pancarkan, oo-h, hai pancarkan sinar t'rang Tuhan 
Hai pancarkan, oo-h, hai pancarkan sinar t'rang Tuhan 

 
BERKAT 

 PF   Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan 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.”  
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NYANYIAN JEMAAT: GB 402c “AMIN” 

 

      
 

 
---Salam Persekutuan--- 


