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PERSIAPAN 
 Doa pribadi jemaat 

 Pengenalan lagu-lagu yang akan dinyanyikan dalam Ibadah 

 Doa konsistori para pelayan yang bertugas 

UNGKAPAN SITUASI (Oleh P2) 
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. 
 
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 
ketiga).” Pemberita firman adalah Pdt. John Pattiasina, S.Th, M.Pdk 

---Hening Sejenak--- 
 
Doa merupakan berkat dan hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita orang yang 
percaya. Saat kita berdoa, kita menundukkan hati kita, memusatkan pikiran kita, dan kita 
berserah penuh pada belas kasih Tuhan. 
 
Dalam doa kita memuji kebesaran dan keagungan Tuhan. Dalam doa kita mengaku semua 
kesalahan dan dosa kita, dan dalam doa kita menaikan permohonan atau permintaan kepada 
Tuhan. Dan dalam doa kita tidak boleh lupa mengucap syukur kepada Tuhan. 
 
Mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam peribadahan, kita nyanyikan pujian... 
 

NYANYIAN JEMAAT: GB 298 : 1 “WAKTU DOA YANG KUDUS” 
do = d  (Dinyanyikan oleh seluruh Jemaat) 

 
 
  

 
 

 

AJAKAN BERIBADAH 
   P2 (Hening sejenak) 

Jemaat Tuhan marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah 
persekutuan kita. 
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MENGHADAP TUHAN 
 
NYANYIAN JEMAAT: KJ 64 : 1 dan 2 “BILA KULIHAT BINTANG GEMERLAPAN” 

(Bait pertama dan refrain dinyanyikan oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian)  
1. Bila kulihat bintang gemerlapan 

dan bunyi guruh riuh kudengar, 
Ya Tuhanku, tak putus aku heran 
melihat ciptaanMu yang besar. 
 
Refrain: 
Maka jiwakupun memujiMu: 
"Sungguh besar Kau, Allahku!" 
Maka jiwakupun memujiMu: 
"Sungguh besar Kau, Allahku!" 

---Prosesi Alkitab dibawa masuk ruang Ibadah--- 

2. Laki-laki  Ya Tuhanku, "pabila kurenungkan 
                                     pemberianMu dalam Penebus, 
Perempuan "ku tertegun: bagiku dicurahkan 
                                     oleh PutraMu darahNya kudus. 

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            ROMA 12:12 
PF “Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa!” 

SALAM 
PF  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari  Tuhan Yesus Kristus menyertai 

kamu. 
J DAN MENYERTAIMU JUGA 

NYANYIAN JEMAAT:  GB 215: 1,2 “KUINGIN SELALU DEKAT PADAMU” 
(Bait pertama  dinyanyikan oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian)  

1.  Kuingin selalu dekat pada-Mu, 
  ikut 'Kau, Tuhan, tiada jemu; 
  Bila Kau pimpin kehidupanku, 
  tak 'kan 'ku ragu, tetap langkahku. 
 
  Reff: 
  Oh Jurus'lamat, pegang tanganku, 
  bimbingan-Mu yang aku perlu. 
  B'ri pertolongan dan kuasa-Mu; 
  oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. 
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2. Laki-Laki  Gelap perjalanan yang aku tempuh, 
            namun cerah berseri jiwaku. 

       Perempuan  Susah, kecewa di dunia fana, 
             damai rnenanti di sorga baka. Refr. 

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, jemaat diberikan kesempatan untuk 
mengaku dosa secara pribadi kepada Tuhan. 

 
---Jemaat mengaku dosa diiringi intrumentalia KJ26--- 

 
Ya Allah Maha Kudus penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku dihadapanMu, 
hakekat kami yang berdosa dan rapuh. Sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat 
untuk berbuat baik. 

 
Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami. Sikap hidup yang mementingkan 
diri sendiri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, 
menyia-nyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu. 
Ya Allah Mahakasih, kasihanilah kami, orang-orang yang telah malu dan menyesal, karena 
dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. 

---Saat Hening--- 
Bapa Maha Kuasa. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan-kesalahan yang kami 
lakukan; bersihkanlah kami dari dosa dalam nama anakMu yang kekasih. Tolonglah, agar 
kami tetap berjalan pada jalanMu sesuai dengan perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. 
Dengarlah pengakuan umat-Mu. 
 

NYANYIAN JEMAAT:  KJ 26:1,3 “MAMPIRLAH DENGAR DOAKU” 
(Dinyanyikan setengah suara) 

 
1. Mampirlah, dengar doaku, Yesus Penebus. 

Orang lain Kau hampiri, jangan jalan t"rus. 
Refrein: 
Yesus, Tuhan, dengar doaku; 
orang lain Kau hampiri, jangan jalan t"rus. 

 
2. Di hadapan takhta rahmat aku menyembah, 

tunduk dalam penyesalan. Tuhan, tolonglah! 

 

BERITA ANUGERAH 
PF  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, 

  disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
Kitab Mazmur 103:8-14 yang menyatakan “TUHAN adalah penyayang dan pengasih, 
panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk 
selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukan-Nya kepada kita setimpal dengan 
dosa kita, dan tidak dibalas-Nya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi 
setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang 
takut akan Dia; sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan-Nya dari pada kita 
pelanggaran  kita. Seperti bapa sayang  kepada anak-anaknya, demikian TUHAN 
sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia 
ingat, bahwa kita ini debu.” 
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  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 242 : 1, 2 “OH KASIH ALLAH YANG BESAR”  
(Bait pertama dinyanyikan oleh kantoria, bait kedua dinyanyikan oleh seluruh jemaat, refrain oleh seluruh 
jemaat) 

 

 
 
         2.        Walau samud"ra tintanya dan langit biru kanfasnya; 
     tak cukup panjang lebarnya menulis kasih mulia. 
     Samud"ra luas "kan kering melukis kasih-Nya, 
                     bentangan langit pun kecil menjadi kanfasnya. Refr... 
 
PERINTAH HIDUP BARU 

PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti 

Tertulis dalam Matius 22 : 36 – 40 yang menyatakan.......... 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 
hidup dan kesaksian kita di dunia 

NYANYIAN JEMAAT: GB 41 : 1,4 (Lirik Inggris)  “MAUKAH DOSAMU DIHAPUS BERSIH” 
(Bait pertama, refrain dan bait Bahasa Inggris dinyanyikan oleh seluruh Jemaat” 
 Maukah dosamu dihapus bersih? 
 Besar kuasa-Nya, darah Tuhan. 
 "Kau "kan menang dari kuasa gelap, 
 ajaib kuasa darah Tuhan. 
  
 Refr: 
 Ada kuasa dalam darah-Nya, 
 Anak domba Allah. 
 Ada kuasa dalam darah-Nya, 
 darah Anak domba Allah. 
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 Would you do service for Jesus your King? 
 There’s pow’r in the blood, pow’r in the blood; 
 Would you live daily His praises to sing? 
 There’s wonderful pow’r in the blood. 
 Refr. 
 There is pow’r, pow’r, wonder-working pow’r 
 In the blood of the Lamb; 
 There is pow’r, pow’r, wonder-working pow’r 
 In the precious blood of the Lamb. 

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 Injil Matius 6 : 13 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 3) 

Saat Teduh 

JAWABAN JEMAAT 

NYANYIAN JEMAAT:  GB 62 : 1,2 “SIAPA YANG BERPEGANG” 
(Bait pertama dan refrain dinyanyikan oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian) 

 
 
2.     Laki-laki Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalan-Nya,  
        Perempuan jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang pada-Nya 

   Refr 
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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 yang terambil dalam Mazmur 50:14  yang menyatakan :  
    “Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang 

Mahatinggi!” 
    Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 

NYANYIAN JEMAAT:  GB 80 : 1,2,3 “MARI BAWA PERSEMBAHAN” 
(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian, bait ketiga setelah jemaat memberikan 
persembahan) 

1. Jemaat  Mari bawa persembahan kepada Tuhan-mu;  
              dengan hati sukacita, bersyukur padaNya 
              Tuhan sudah mencurahkan kasihNya padamu;  
              mari mengucap syukur. 
             Refr. 
              Muliakan Tuhanmu, pujilah namaNya.  
             Bawalah persembahanmu dengan sukacita padaNya. 

2. Laki-laki Jangan takut dan kuatir 
  Tuhan menjagamu, 
  kau tak akan kekurangan 
  di dalam hidupmu. 
           Perempuan Apapun yang kau butuhkan 
  dib"rikan Tuhanmu; 
  mari mengucap syukur. Refr.... 

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

persembahan diedarkan oleh presbiter bertugas lalu menyanyikan bait selanjutnya--- 

3. Jemaat  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. Refr. 

DOA SYUKUR 
P4   : Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada  

  Tuhan dalam doa syukur: 
Ya Tuhan, terima kasih untuk persekutuan bersama saudara seiman. Terima 
kasih atas cinta kasih serta pemeliharaan-Mu sehingga kami dimampukan 
untuk memberikan persembahan syukur ini. 
Berkatilah mereka yang mengelolanya agar dapat digunakan sebagai alat 
pewartaan Sabda Kebenaran. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 

Duduk 
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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 Mazmur 145:18, yang menyatakan : “TUHAN dekat pada 
setiap orang yang berseru kepada-Nya, pada setiap orang yang berseru kepada-Nya 
dalam kesetiaan.” 

NYANYIAN JEMAAT:  GB 303 : 1, 2 dan 4  “APA KITA KAN BERHIMPUN” 
(Bait pertama oleh kantoria, bait kedua dan keempat oleh seluruh jemaat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.”  

NYANYIAN JEMAAT: GB 402a “AMIN” 

 
---Salam Persekutuan--- 


