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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 kedua).” Pemberita firman 
adalah Pdt. (Emeritus) Semuel Th. Kaihatu,M.Th, Pendeta Pelayanan Umum 

GPIB. 

---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 300 : 1 “KEPADAMU KUBERDOA” 
do = d      (Dinyanyikan oleh seluruh Jemaat) 

    

Kepada-Mu ku berdoa dan 'ku pinta: 
"Ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku." 

Kar'na 'ku tahu 'Kau selalu di sisiku. 
Oh, Tuhanku dengarkanlah doaku kepada-Mu. 

 
Refr: 

Kar'na 'ku tahu, 'ku tahu pasti, 

oh, Tuhan, apapun juga di dunia ini. 
Tanpa Kau, Tuhan, semuanya tak 'kan berarti. 

Oh, Tuhanku dengarkanlah doaku kepadaMu. 
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AJAKAN BERIBADAH 

   P2 (Hening sejenak) 
Jemaat Tuhan marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di 

tengah-tengah persekutuan kita. 
 

MENGHADAP TUHAN 
 
NYANYIAN JEMAAT: PKJ 27 : 1 dan 2, 3 “NYANYIKANLAH NYANYIAN BARU” 
(Bait pertama dinyanyikan oleh seluruh jemaat, bait kedua dan ketiga secara bergantian)  

1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta cakrawala. 
Segala Serafim, Kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namaNya. 

 
Refr 

Bersorak-sorai bagi Rajamu! 
Bersorak-sorai bagi Rajamu! 

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

2. Perempuan Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. 

Laki-laki  Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan    

Penciptamu. 

 

3. Presbiter  Wahai langit yang mengatasi s'gala langit, mazmurkanlah  
Tuhanmu. 

Jemaat  Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan  
Penciptamu. 

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           1 Timotius 2:1 
PF “Pertama-tama aku menasihatkan: Naikkanlah permohonan, doa syafaat 

dan ucapan syukur untuk semua orang” 

SALAM 
PF  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari  

                  Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 
J DAN MENYERTAIMU JUGA 
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NYANYIAN JEMAAT:  GB 298: 1,2 “WAKTU DOA YANG KUDUS” 
(Bait pertama  dinyanyikan oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian)  

 

 

Perempuan  Waktu doa yang kudus, kala Tuhan dekat; 
Ia mau mendengarkan keluh anak-Nya. 

Laki-laki  Bawalah kepada-Nya jiwa yang berkesah. 

Lipur hati terluka, 0h, betapa indahnya.  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 : 

 
Bapa Mahakudus penderitaan yang kami alami terkadang kami 

mempersalahkan orang lain. Disaat kami alami kesusahan hidup 
acapkali pikiran kami menjadi sesat. Bahkan kami sulit untuk 

bersyukur. Atas semua kesalahan dan pelanggaran yang kami 

buat, ampunilah kami. 
 

--- Hening sejenak --- 
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Dalam setiap gumul juang kehidupan, kami lemah dan tidak 

mampu untuk merasakan tanganMu yang penuh berkat. Ya Bapa 
sumber hikmat, berikanlah kekuatan-Mu, serta tolonglah kami 

anak-anakMu yang lemah. 
 

Didalam kebersamaan dengan sesame, kami cenderung iri hati 

dan menjadi pribadi yang egois. Bahkan kesalah-pahaman dan 
perbedaan justru menjadikan kami menyimpan dendam. Atas 

sikap kami yang tidak bersahabat, ampunilah kami. 
Jadikanlah hidup kami menjadi baru dan kuduskanlah dengan 

darah putraMu Yesus Mesias. Amin. 
 

NYANYIAN JEMAAT:  KJ 37a:1,2 “BATU KARANG YANG TEGUH” 

(Dinyanyikan setengah suara) 
 

Batu Karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. 

Kar"na dosaku berat dan kuasanya menyesak, 
oh, bersihkan diriku oleh darah lambungMu. 

 
Walau aku berjerih dan menangis tak henti 

apapun usahaku, tak menghapus dosaku. 

Hanya oleh kurbanMu Kaus"lamatkan diriku. 
 

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

  disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
Surat Efesus 2:4-5  yang menyatakan “Tetapi Allah yang kaya dengan 

rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan-Nya kepada 

kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun 
kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita--oleh kasih karunia kamu 

diselamatkan” 
   

  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 76 : 1,2,3 “KU SANGAT SUKA MENDENGAR NAMANYA”  
(Bait pertama dinyanyikan oleh kantoria, bait kedua dinyanyikan oleh seluruh jemaat, refrain oleh seluruh 
jemaat) 
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PERINTAH HIDUP BARU 

PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti 
Tertulis dalam Surat 1 Tesalonika 5:15-22 yang menyatakan:………. 

 

“Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan 
jahat,  tetapi usahakanlah senantiasa yang baik, terhadap kamu masing-

masing  dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah 
berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang 



h a l , 7  

dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah 

padamkan Roh ,  dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah 
segala sesuatu  dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala 

jenis kejahatan.” 
 

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 

hidup dan kesaksian kita di dunia 

 

NYANYIAN JEMAAT:  PKJ 14 : 1 “KUNYANYIKAN KASIH SETIA TUHAN” 
(Dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 

 
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 6:11-13 yang  menyatakan... 
  Demikian Pembacaan Alkitab. 
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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 2) 

 

Saat Teduh 

JAWABAN JEMAAT 

 

NYANYIAN JEMAAT:  KMM 105 : 1-3 “TUHAN AJARKANLAH KEHENDAKMU” 
(Bait pertama dinyanyikan oleh kantoria, bait kedua dan ketiga oleh seluruh jemaat) 
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        2.  Ajarlah kukenal anug’rahMu. 

    Sinarilah dengan t’rang wajahMu. 
    Hapuskan dosaku, diami hatiku; 

    Kiranya ‘ku tetap bersamaMu. 
 
 

3.  Ajarlah kukenal kuasaMu 
   Dalam derita pun kupandang Kau 

    Hingga  di dalamMu ‘ku bersejahtera 

     Dan kebimbanganku hilang seg’ra. 
 

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 84 : 1 & 2 “INILAH UNGKAPAN SYUKURKU” 
 

 Inilah ungkapan syukurku 

 yang kuberikan kepada-Mu; 

 'ku berikan dari hatiku, terimalah. 
 'Ku persembahkan kepada-Mu 

 dengan seluruh jiwa ragaku. 
 Kiranya berkenan di hadirat-Mu 

 
---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--- 

 

 Ajarlah aku, ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu 

 untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. 
 Utuslah aku, ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah 

 Pakailah diriku turut maksud-Mu. 
 

DOA SYUKUR 

P4   : Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan      
                           ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bergantian: 
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Allah sumber kasih dan berkat. Terima kasih untuk kecukupan   

serta kelimpahan berkat yang Engkau berikan ditengah 
perjalanan hidup kami. Ajarlah kami untuk selalu memberikan 

yang terbaik dari apa yang sudah kami terima dari pada-Mu. 
Berkatilah persembahan syukur kami hari ini agar menjadi 

berkat di tengah gereja Tuhan. 

Jemaat  : Ya Yesus Kristus. Kuduskanlah persembahan syukur kami. Dan    
                            urapilah mereka yang mengelola agar berguna untuk   

                          menopang pekerjaan-Mu di tengah dunia ini.  
P4+Jemaat : 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! 

 
NYANYIAN JEMAAT:   
KJ 269 : 1, 2 dan 4  “HAI MUSAFIR, MAU KEMANA?” 
(Bait pertama oleh kantoria, bait kedua oleh seluruh jemaat dan bait keempat secara bergantian) 
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Jemaat  Apa kamu dapat tahan 

  dalam badai yang seru? 
  Tangan Tuhan yang menuntun: 

  hati kami pun teguh. 
  Apa pun yang dihadapi, 

  Yesuslah membimbing kami, 

  Yesuslah membimbing kami, 
  ke kotaNya yang kudus. 

  Yesuslah membimbing kami 
  ke kotaNya yang kudus. 

 

Perempuan Apa kami boleh ikut 
ke neg"ri tujuanmu? 

Laki-laki  Tentu saja, ayo mari, 
mari ikutlah terus! 

Presbiter Mari ikut sungguh-sungguh: 
oleh Yesus kau ditunggu, 

Semua  oleh Yesus kau ditunggu 

di kotaNya yang kudus. 
Oleh Yesus kau ditunggu 

di kotaNya yang kudus. 

 
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--- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


