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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/Malam… 

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 2 : 1-2 “HALELUYA! PUJI TUHAN, PUJI NAMANYA” 
(Dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 
do = c 4 ketuk 
 
1.  Jemaat  Haleluya! Puji Tuhan, 
      puji nama-Nya Yang Mahabesar, 
      agung kuasa-Nya Yang Mahabenar! 
      Haleluya! Puji Tuhan, 
      pujilah Dia untuk s'lamanya; 
      kar'na nama-Nya ajaib benar. 
      kar'na nama-Nya ajaib benar. 
 

(prosesi Alkitab dibawa masuk ruang ibadah) 
 

2.  Jemaat  Alam raya, ciptaan-Nya 
      angkat suaramu dengan bergemar. 
         Petik kecapi dan tabuh gendang. 
      Hai semua yang bernafas, 
          pujilah Dia untuk s'lamanya; 
      kar'na nama-Nya ajaib benar. 
      kar'na nama-Nya ajaib benar. 
VOTUM 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan 

bumi. 
J  KJ 478a   AMIN  
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NAS PEMBIMBING 
PF Matius 5 : 16 “Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan 

orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan 
Bapamu yang di sorga.” 

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. 

 
PKJ 55 : 1, 4 “HAI, PUJI NAMANYA” 
(Bait pertama oleh kantoria, Refrein oleh jemaat, bait kedua secara bergantian) 

1. Kantoria   Hai, puji namaNya, terang cahaya, dan puji  namaNya,  hai 
cakrawala. 
Hai, puji namaNya, semesta alam: mari semuanya 
menyembah Tuhan. 

Jemaat  Refrein: 
Haleluya! Pujilah Tuhan tak henti, 
Haleluya! Kar'na kasihNya tak terp'ri. 
Haleluya! Pujilah Tuhan tak henti, 
Haleluya! Kar'na kasihNya tak terp'ri. 

4. Laki-Laki  Hai, puji namaNya, Adam dan Hawa, menurut gambarNya 
kamu tercipta. 

Perempuan   Hai, puji namaNya, segenap insan: mari semuanya   
menyembah Tuhan. 

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

P2 Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah  
mengaku akan dosa-dosa kita  

 Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan 
pemberontakan kami banyak dihadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi 
melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami, dan 
mengenal segala kejahatan kami, kami telah memberontak dan mangkir 
terhadap Tuhan; berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merencanakan 
berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta 
dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepada-Mu, 
ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah 
hati kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. 
Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarkanlah, ya Tuhan : 
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GB 33 : 1, 3 “TUHAN ALLAH, JANGANLAH” 
(Dinyanyikan setengah suara oleh seluruh jemaat) 

1.  Tuhan Allah, janganlah 
   Kau menghukum aku. 
   O, berapa lamakah 
   lanjut amarah-Mu? 
   Dosaku, murka-Mu, 
   hapuskanlah itu 
   oleh darah Kristus! 
   

3.  Bapa, kasihanilah, 
   rahmat-Mu tunjukkan: 
   diriku pulihkanlah 
   dalam kesembuhan. 
   Datanglah segera 
   dan urapi aku 
   dengan kurnia-Mu! 

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

berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam  Surat Efesus 1 : 7 
- 8 “Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu 
pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang 
dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian.” 
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. 

 
PKJ 138 : 1, 3 “SETIAMU, TUHANKU, TIADA BERTARA” 
(bait pertama & Refrein oleh seluruh jemaat, ketiga secara bergantian) 

1. Jemaat   SetiaMu, Tuhanku, tiada bertara, 
     di kala suka, di saat gelap. 
     KasihMu, Allahku, tidak berubah, 
     Kaulah Pelindung abadi, tetap. 

     Refrein: 
     SetiaMu, Tuhanku, mengharu hatiku, 
     setiap pagi bertambah jelas. 
     Yang kuperlukan tetap Kau berikan, 
     sehingga akupun puas lelas *). 

3 .   Perempuan  Ampunan dosaku, damai abadi, 
     kehadiranMu dan bimbinganMu, 
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Laki-laki   kini kekuatan dan besok harapan: 
     Hujan berkat Kau beri padaku. Refr, .... 

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

tertulis dalam Surat Galatia 5 : 22 – 26  yang menyatakan….. 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 
hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 
GB 345 : 1, 2 “ALLAH, SUMBER RAHMAT” 
(dinyanyikan oleh seluruh Jemaat) 

1.  Allah, Sumber rahmat dan karunia, 

   inginkan umat-Nya rukun dan tent"ram, 
   hidup berdampingan dalam kasih; 
   saling menopang dan saling memb"ri. 
   Reff: 
   Mari membangun tatanan masyarakat 
   agar hidup rukun, damai, adil, benar. 
 
2.  Mari satu kata, satu rasa, 
   kita mewujudkan kasih yang benar 
   Kita bersehati, satu suara; 
   mari agungkan Allah yang akbar. Refrain... 

 
KESAKSIAN PUJIAN                                                                                                                                               

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

PF.  …………………………. 
 
PEMBACAAN  ALKITAB 
PF Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya! 
 
PKJ 294 “HALELUYA, AMIN” 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

P3  Bacaan Alkitab hari ini dari DANIEL 1 : 1 - 17 yang menyatakan…  
       Demikianlah pembacaan Alkitab 
PF   Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di      
       dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
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GB 392b  “KEPADAMU PUJI-PUJIAN” 
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan: 
Ya Bapa, Put'ra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. 

 
K H O T B A H    “MESKI MINORITAS TETAPLAH KRITIS” 
 

***Saat Teduh*** 
 

J A W A B A N   U M A T 
 

GB 231: 1, 2 “DALAM HIDUP BERIMAN” 
(Bait pertama & refrein oleh kantoria, bait kedua dan refrein oleh jemaat) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.   Cah"ya Roh-Nya yang cerlang 
  Masuk hati yang gersang, 
  tuntunan-Nya pun teguh; 
  Yesuslah andalanku! 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 
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Alkitab yang berbunyi :   “Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan 
dengan hasil  pertama dari segala penghasilanmu, maka 
lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-
limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah 
anggurnya. (Amsal 3 : 9, 10). Sambil persembahan dikumpulkan, kita 
menyanyikan kidung pujian ...Tuhan memberkati saudara dan 
persembahan saudara. 

 
PKJ 149 : 1-3 “UCAP SYUKUR PADA TUHAN” 
(Dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 

1. Ucap syukur pada Tuhan 
kar'na kita dis'lamatkan olehNya. 
Senandungkan lagu baru, 
senandungkan lagu baru bagiNya.  

 
---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. Nyanyikanlah dengan riang 
kar'na kasih setia Tuhan, nyanyilah. 
Senandungkan lagu baru, 
senandungkan lagu baru bagiNya.  

 
---Jemaat memberikan persembahan melalui Kantong persembahan  

yang diedarkan oleh Majelis Jemaat bertugas-- 
 

3.  Muliakan nama Tuhan 
kar'na kuasanya abadi, muliakan. 
Senandungkan lagu baru, 
senandungkan lagu baru bagiNya.  

 
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 
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P6 …………… 
AMANAT PENGUTUSAN                   

   Berdiri 
 
PF : Saudara – saudara seiman ! Mari BERDIRI, Pulanglah ke dalam kehidupanmu   

sehari-hari, bulatkan hati dan tekad, sedialah untuk melayani dan bersaksi 
tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. 

   Ingatlah pesan Tuhan dalam 1 Petrus 5 : 10-11, yang menyatakan :  
   “Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam 

Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, 
menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika 
lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya! Amin. 

 
KJ 339 : 1-3  “MAJU LASKAR KRISTUS” 

(bait pertama dan Refrein oleh Jemaat, bait kedua dan ketiga secara gantian) 
do = es 4 ketuk 
1.  Jemaat Maju, laskar Kristus, lawan kuasa g"lap! 
      Ikut salib Yesus,sungguh dan tetap! 
      Rajamu sendiri jalan di depan; 
      majulah, iringi panji cemerlang! 
 
      Refrein: 
      Maju, laskar Kristus, lawan kuasa g"lap! 
      Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap! 
 
2.  Laki-Laki   Saat dianjungkan panji Penebus, 
       kuasa Iblis mundur, dikalahkan t"rus. 
  Perempuan Goncanglah neraka, kar"na mendengar 
       sorak-soraianmu nyaring menggegar. 
 
3.  Presbiter  Bagai laskar jaya G"reja maju t"rus 
       di jejak teladan saksi yang kudus. 
     Jemaat   Kita satu tubuh yang kudus dan am; 
       satu pengharapan, satu pun iman. 
 
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) 
 

GB 402B AMIN,  

 
 

 

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


