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P E R S I A P A N 
- Doa pribadi warga jemaat 

- Prokantor mengajarkan jemaat menyanyikan lagu-lagu baru 
- Para pelayan berdoa di konsistori  

 
UCAPAN SELAMAT DATANG 

P2 Selamat Pagi/Sore... 

Selamat datang di tengah persekutuan GPIB. Jemaat Gideon, Depok. 
Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah, 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. Pemberitaan 

Firman pada ibadah ini adalah ............................................ 
 

AJAKAN BERIBADAH 
P2 Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Jemaat, marilah 

berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah 

persekutuan kita. 
 

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

GB 15:1-2 ‘HALELUYA, PUJI TUHAN’ 
(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian) 
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(prosesi Alkitab dibawa masuk ruang ibadah) 
 

2.  Laki-Laki  Haleluya, Puji Tuhan. 
        Puji Dia, Mahakuasa. 

        Lagu indah. hai nyanyikan 

        bagi Dia, Rajamu. 
    Perempuan  Kasih dan kemurahan-Nya 

        diberikan bagi kita. 
        Bersyukurlah pada Dia, Tuhanmu 

        Haleluya! Puji Tuhan s"lamanya. 
 

VOTUM 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit 
dan bumi. 

J  KJ 478a   AMIN  
 

NAS PEMBIMBING 

PF Lukas 4 : 18-19 “ Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah 
mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-
orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan 
pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi 
orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, 
untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang.” 

 

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

Tuhan Yesus Kristus, menyertai kamu. (1 Korintus 1:3) 
J    Dan menyertaimu juga. 
 

GB 227 : 1 - 2 ‘TUHAN TUNTUN LANGKAHKU’ 
(Bait pertama oleh kantoria, bait kedua oleh seluruh jemaat) 

         
Kantoria 
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2.  Jemaat   Bila nanti diriku 

     dalarn dosa terjebak, 
    aku mohon tangan-Mu 

     melepaskan diriku. Refr, .... 
Duduk 

 

PENGAKUAN  DOSA (P2 menunggu seluruh jemaat tenang dan siap    
                                 mengaku dosa)                                          

P2 Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati 
marilah mengaku akan dosa-dosa kita, kita mulai pengakuan dosa 

kita dengan nyanyian pengakuan KJ 29:1,yang kita nyanyikan 

setengah suara :   
 
KJ 29 : 1 ‘DI MUKA TUHAN YESUS’ 
1.  Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku. 

Kubawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. 

 
Pada hari yang Kausucikan ini kami berhimpun bersama, seraya mengakui dosa 
dan kejahatan, yang kami lakukan bertentangan dengan kehendakMu. Kami 
meragukan pemeliharaanMu dan menggantungkan harapan pada kekuatan 
sendiri. Akhirnya kami gagal, putus asa dan tidak menemukan jalan keluar atas 
masalah keluarga dan pekerjaan. 

 
                         Kami saling mencurigai, saling memfitnah, saling menyakiti hati sesama di dalam 

rumahtangga maupun Gereja. Hal itu menghambat kemajuan pekerjaanMu, 
pelayanan dan kesaksian terbengkalai, ya TUHAN, ampunilah kami. Sayangilah 
kami kembali dan bawalah ke dekatMu, agar kami menerima rahmat 
kebajikanMu, ya Bapa Mahakudus. Pulihkan keadaan kami, umatMu ini serta 
pakailah kami untuk memberitakan kemurahanMu yan telah Kaunyatakan di 
dalam karya Yesus Kristus, Tuhan kami.... 
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GB 245 : 1 - 2 ‘HIDUPKU DISENTUH OLEH KASIH TUHAN’ 
(Bait pertama oleh Jemaat, bait kedua secara bergantian) 
 

1. Jemaat  Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, 

   dengan cara ajaib "ku disentuh-Nya. 
   Giranglah hatiku walau aku cemas. 

   ‘Ku disentuh oleh kasih-Nya. 

 
   Reff: 

   kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, 
   lebih besar dari kasih yang dunia beri. 

   Seluruh hidupku "ku memuji Tuhan; 
   ‘ku disentuh oleh kasih-Nya. 

 

2.  Perempuan  Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, 
        bagiku nyatalah dalam firman-Nya. 

  Laki-Laki  S’lamanya ‘ku tetap berpegang pada-Nya 
        ‘Ku disentuh oleh kasih-Nya. Refr, ..... 

 

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

disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam  
Surat Roma 5 : 1-2 “Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, 
kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, 
Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman 
kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita 
bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah .” 
Berdasarkan Firman Tuhan itu, sebagai Pelayan Yesus Kristus, kami 

memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam 
nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. 

J     Syukur kepada Tuhan, Amin. 
 
GB 229 : 1-3 ‘SENDENGKANLAH TELINGAMU’ 
(bait pertama kali oleh kantoria, Refrin oleh jemaat, kedua oleh laki-laki dan ketiga oleh 
perempuan) 

 
1. Kantoria  Sendengkanlah telinga-Mu dan dengarlah doaku; 

       ya Tuhanku, Allahku, Mahakasih, Mahabaik. 
 

   Jemaat  Reff: 

        Tunjukkanlah kuasa-Mu, juga kemuliaan-Mu 
        agar hatiku tenang dan jiwaku pun teduh. 
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2. Laki-Laki   Oh, berikan kekuatan agar hatiku teguh 

      dalam gumul juangku, jangan goyah imanku. 
 

3. Perempuan Hanya pada Tuhan saja aku aman dan tenang 

      Tuhan, kota bentengku perlindungan jiwaku. 
 

PERINTAH  HIDUP BARU   
PF Marilah  kita  berdiri  untuk mendengar  Perintah   Hidup  Baru  

seperti  tertulis dalam Injil Matius 22 : 36 – 40  yang 
menyatakan….. 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 

seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 
 

GB 254 : 1, 4 ‘APAKAH ‘KAU MAU JADI PEMENANG’ 
(Bait pertama dan Refrein oleh seluruh Jemaat, bait keempat secara 

bergantian) 

 
1. Jemaat  Apakah 'kau mau jadi pemenang, 

         menaklukkan dunia dan cobaannya. 
         Jangan kau lepaskan Yesus, Tuhanmu, 

         Dialah Penolong dan Penjagamu. 
 

         Refrain: 

         Jangan kau lepaskan Yesus, Tuhanmu, 
         walau jalanmu berat, percayalah. 

         Suka atau duka, musuh dan teman, 
         jangan memisahkan kau dan Tuhan-mu. 
       

4.  Laki-Laki  Maukah kau setia pada Tuhanmu, 
Perempuan satu dengan Dia dalam doamu. 

Presbiter  Jangan kau lepaskan Yesus, Tuhanmu, 
Jemaat         Dialah Penolong dan Penjagamu. Refr, ..... 

 

KESAKSIAN PUJIAN                                                                                                                                                   
 

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

DOA EPIKLESE  

PF.  …………………………. 
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PEMBACAAN  ALKITAB 
PF Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya! 

 
GB 394 HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU 

Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s"lamanya, 

Haleluya! Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya, 
Pujilah Tuhanmu s"lamanya, Haleluya! 

 
P3 Bacaan Alkitab hari ini dari GALATIA 5 : 1-12 yang menyatakan……  

Demikianlah pembacaan Alkitab 
PF     Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam  

         hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 
GB 392a  KEPADAMU PUJI-PUJIAN 

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi 

 

K H O T B A H  
 

***Saat Teduh*** 
 

J A W A B A N   U M A T 
 

GB 277: 1-3 ‘FIRMAN TUHAN SUDAH KAUDENGAR’ 
(Bait pertama oleh kantoria, refrain oleh seluruh jemaat, bait kedua dan ketiga secara 
bergantian) 

 

1. Kantoria  Firman Tuhan sudah kau dengar. 

      Laksanakan dalam hidupmu. 
      Firman Tuhan hendaklah kau sebar 

      pada orang di sekelilingmu. 
 

      Reff: 

      Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu; 
      wartakan karya kasih-Nya. 

      Roh kudus menolongmu dan memimpin langkahmu; 
      majulah tetap teguh. 

 
2. Laki-Laki  Firman Tuhan jadi pandumu, 

       janganlah andalkan egomu. 
   Perempuan  sangkal diri sebagai hamba-Nya; 
       jadi saksi setia dan tekun. Refr, .... 
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3.  Presbiter  Dalam suka dan sengsaramu, 
      ingat s'lalu pada Tuhanmu. 

  Jemaat   Jangan bimbang dan janganlah gentar 
      berpegang hanya pada Firman-Nya.  Refr, ..... 

 

PENGAKUAN  IMAN                                                                                                                        
PF Jemaat, silahkan berdiri untuk bersama semua orang percaya di 

segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan 
Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata 

:  
PF & J AKU PERCAYA KEPADA ALLAH,  ……dst.                                                              

                            
Duduk   

DOA SYAFAAT 

PF      ………………………………………………………….. 
    ya Tuhan, dalam pengasihanMu kami mohon : 

J    Dengarlah Doa Kami 

PF Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan  
Juruslamat,   yang telah mengajar kami berdoa : 

PF & J   Bapa kami yang di Sorga ……………….. (Di akhiri doxology)    
 

KESAKSIAN PUJIAN 
 
PENGUCAPAN SYUKUR 
P4 Marilah kita memberikan persembahan, sambil mengingat akan 

pesan Alkitab yang berbunyi : “Dan Allah sanggup melimpahkan 

segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa 
berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di 

dalam pelbagai kebajikan”  
(II Kor. 9 : 8). Sambil persembahan dikumpulkan, kita 

menyanyikan kidung pujian ...Tuhan memberkati saudara dan 
persembahan saudara. 

  
GB 77:1-2 PERSEPULUHAN 

(Dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 

1.   Persepuluhanmu hendaklah kau beri 
Kepada Allah, Sumber berkat. 

Persepuluhanmu yang akan kau beri 
Itulah persembahan kudus. 

Marilah memberi persepuluhanmu, 
Dari hasil jerih payahmu, 

Apa yang kau beri kepada Tuhanmu. 

Dialah Sumbernya. 
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Refrain: 
Persepuluhan bagi Allahmu, 

Beri dengan tulus hatimu. 
Janganlah kau kuatir akan hari esokmu. 

Ia menjagamu. 

Persepuluhan dari tanganmu  
asalnya juga dari Tuhanmu 

Dan Ia sanggup melipatgandakan yang kau b'ri  
itulah janji-Nya. 

 
---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--- 
 

2.  Persepuluhanmu yang sudah kau beri 
  memuliakan Sang Pemberi. 

  Persepuluhanmu yang sudah kau beri 

  menjamin hidup sesamamu. 
  Persepuluhanmu yang sudah kau beri 

  menjadi akta di hidupmu; 
  percayalah teguh Tuhan Sang Pemberi 

  menjamin hidupmu. Refr, ..... 

 
DOA SYUKUR 

P4 Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada 
Tuhan dalam doa syukur. Mari berdoa : 

Bapa Sumber berkat, ke hadapanMu kami persembahkan segala 
syukur dan puji. Kami mohon Engkau berkenan atas ungkapan 

syukur ini. Kiranya Engkau berkenan menguduskan dan 

memberkati persembahan ini agar menjadi alat untuk 
menyatakan kebesaranMu. Jadikanlah persekutuan kami tempat 

dimana damai sejahteraMu mengalir dengan melimpah dan 
perlengkapi kami sebagai alat ditanganMu menjadi berkat bagi 

kemuliaan namaMu. 

Dalam pengasihan PutraMu Yesus, Juruselamat dunia. Amin.  
 

KESAKSIAN PUJIAN                                            
                                                                                                Duduk 

P E N G U T U S A N 
 

WARTA JEMAAT 

P6 …………… 
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AMANAT                       
 Berdiri 

PF : Pergilah dan sampaikanlah kepada sesama Kasih Allah yang begitu 
besar dalam kehidupan kita dan lingkungan masyarakat, bangsa dan 

negara. Ingatlah Nas Alkitab yang tertulis Efesus 6 : 24  “Kasih 

karunia menyertai semua orang, yang mengasihi Tuhan  
    kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa.”         

 
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    Arahkanlah 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.   
(Bilangan 6:24–26) 
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GB 401  AMIN, AMIN YA BENAR ADANYA 

 

---000--- 
 

(Jemaat tetap berdiri sampai para pelayan berdiri di depan pintu keluar) 
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