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PERSIAPAN 

•     Pembacaan warta jemaat / gereja 

•     Lonceng / bel dibunyikan 

•     Penyalaan Lilin 
 

 
A. JEMAAT BERHIMPUN 

 

P2 Selamat Pagi/Sore 

Pemberita Firman dan Presbiter bertugas dalam ibadah ini mengucapkan 

selamat datang dan selamat beribadah di Hari Minggu XIV sesudah 

pentakosta kepada Bapak/Ibu/Sdr/Sdri Jemaat maupun bagi yang pertama 

kali hadir dalam persekutuan GPIB. Jemaat “Gideon”.  

Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan perayaan keselamatan dan 

ungkapan syukur atas rahmat dan berkat Allah Tritunggal. 

 

Jemaat Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu XIV setelah Pentakosta. Dalam 

Ibadah Hari Minggu ini kita akan menggunakan Tata Ibadah Gereja Kristen 

Indonesia yang sudah disesuaikan. Ibadah Hari Minggu ini juga dalam rangka 

Hari Doa Alkitab, yang mengambil tema : “Bekerja sama mewujudkan 

Alkitab untuk semua”. 

 

GB 258 akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki Ibadah 

hari ini. 

 

NYANYIAN JEMAAT GB 258 “Bila Badai Hidup Turun”  
Bila badai hidup turun 

dan samd"ra menderu; 

kucari "kan perlindungan 

di naungan Tuhanku. 

 

Refr: 

Dilindungi, dilindungi 

dari mara dinaungi. 

Dilindungi, dilindungi 

dinaungan Tuhanku. 

 

Laki-laki Musuh akan melukai. 

   iblis ganas menyerang; 

Perempuan Tuhan akan menjagaku, 

   dibuat-Nya "ku senang. Refr 

 



 

  

 
 

LITANI PROSESI 
 

P2   :   Mari kita berdiri! 

Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, 

yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam 

kumpulan pencemooh, 

J     :   Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat TUHAN, dan yang merenungkan 

Taurat itu siang dan malam. 

P2 :   Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan 

buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya; apa saja yang 

diperbuatnya berhasil. 

J     :   Bukan demikian orang fasik: mereka seperti sekam yang ditiupkan 

angin. 

P2   :   Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu 

pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar; 
 

J     :   Sebab TUHAN mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang 

fasik menuju kebinasaan (Maz. 1). 

 

 

NYANYIAN PROSESI KJ 292 “TABUH GENDANG” 

do = c                  2 ketuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perempuan Israel pun atas berkatNya riang 

gembira bermazmur.  

 

Laki-laki Ikut serta kita percaya dan 

kepadaNya bersyukur: 

         

        

 



 

  

Jemaat “Tuhanlah baik, kasihNya ajaib 

kekal selamanya; terpuji 

namaNya!” 
 
 

--Prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah 
diiringi instrumentalia-- 

 
Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umatNya. 

Habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah! 

Puji terus yang Mahakudus: bebanmu yang berat 

digantiNya berkat! 

 

VOTUM 

PF   :  Ibadah dalam rangka Hari Doa Alkitab ini terjadi karena pertolongan 

kita adalah di dalam nama TUHAN yang menciptakan langit dan bumi. 

J      :  menyanyikan 

Amin, Amin, Ya Benar adanya, Amin. (hanya 1x) 

 
NAS PEMBIMBING                                                       Mazmur 119 : 105 
PF :     Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku  
SALAM 

PF   :  Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tu- 

han Yesus Kristus Juruselamat kita menyertai Saudara sekalian. 

J      :  Dan menyertai Saudara juga. 
 

NYANYIAN JEMAAT GB 257 “YANG INDAH BUNGA MAWAR” 

  Yang indah bunga mawar, yang putih melati. 
Namun "Kau lebih indah dan suci abadi. 

  Refr: 
Terpujilah nama-Mu, 
Yesus Jurus'lamatku. 
Hanyalah kepada-Mu 
'ku serahkan diriku. 

 
  Aku mau iring Dikau, aku mau ikut Dikau, 

menjadi murid Tuhan kekal selamanya. 
[Jemaat duduk] 

 
 



 

  

 
KATA PEMBUKA 

 

L :  Saudaraku, kita tahu bahwa Firman TUHAN itu pelita bagi kaki kita 

dan  terang  bagi  jalan  kita  (Mazmur  119:105),  dan  tentunya  kita 

selalu  rindu untuk  selalu  membaca dan merenungkannya.Dengan 

membaca  dan  merenungkan  Firman  Tuhan,  kita  dapat  mengerti 

apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagi kita yang memiliki Alkitab, 

tidaklah sulit untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap 

saat, namun bagaimana dengan Saudara-saudara kita yang belum 

memiliki Alkitab? 
 

Merupakan sebuah ironi, ketika di kota-kota besar ada begitu banyak 

Alkitab yang tertinggal di gereja, namun di pelosok daerah ada begitu 

banyak Saudara kita yang tidak memiliki Alkitab untuk dibaca. 
 

Tentunya, supaya setiap anak-anak Tuhan di tanah air ini dapat 

membaca  dan  merenungkan  Firman  Tuhan,  maka  mereka  yang 

tidak memiliki Alkitab harus dibantu supaya dapat memiliki Alkitab 

setidaknya satu keluarga satu Alkitab. Oleh karena itu, dibutuhkan 

perhatian dan bantuan kita agar saudara saudara kita di pelosok 

daerah yang belum memiliki Alkitab dapat memiliki Alkitab sehingga 

mereka semakin diterangi oleh firman Tuhan. 
 

Lembaga Alkitab Indonesai sebagai Lembaga yang menerjemahkan, 

mencetak dan mendistribusikan Alkitab membutuhkan dukungan dan 

bantuan kita semua. Oleh karena itu, dalam rangka Hari Doa Alkitab, 

kita rindu untuk semakin terlibat di dalam penyebaran Alkitab bagi 

Saudara-saudara kita di seluruh tanah air, khususnya mereka yang 

berada di pelosok daerah. 
 

Dalam rangka itu, maka tema yang akan kita gumuli dalam ibadah 

Minggu ini adalah “BEKERJA SAMA MEWUJUDKAN ALKITAB UNTUK 

SEMUA”. Dengan peran serta setiap anak Tuhan di Indonesia, maka 

kita demikian, kita dapat mewujudkan Firman Tuhan sebagai pelita 

bagi kaki seluruh Anak Tuhan di Indonesia dan terang bagi jalan kita 

semua. 

 
 

 

 



 

  

 

 
NYANYIAN JEMAAT KJ 51 “KITAB SUCI, HARTAKU” 

 

Do = f                  3 ketuk 
 

 

Alkitab membimbingku pada Jurus’lamatku 

dan memuatku sedar bila aku tak benar 
 

‘Ku dihibur olehnya bila susah dan lelah – 

dan diajar beriman, atas maut pun ‘ku menang. 
 

 

PENGAKUAN DOSA1
 

 

P2      :  Saudaraku, mari kita diam sejenak untuk melihat dan mengeva- 

luasi kehidupan kita: Apakah kita senantiasa memiliki kerinduan yang 

besar supaya Firman Tuhan tersebar ke seluruh penjuru tanah air 

kita ini? Apakah kita sadar bahwa ada begitu banyak Saudara kita di 

daerah pelosok yang tidak memiliki Alkitab untuk dibaca? Sudahkan 

kita terlibat baik secara langsung atau tidak untuk menghadirkan 

Alkitab bagi Saudara-saudara kita di daerah pelosok? 
 

(hening sejenak) 
 
 

1    Catatan untuk liturgis: Saat hening sejenak, berikanlah waktu hening kira-kira 
20 – 30 hitungan, agar jemaat dapat mempunyai waktu yang cukup untuk 
menaikkan doanya. 

 

        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  



 

  

 
 

P2 :  Ya Tuhan, dengan wajah tertunduk malu, kami datang kepadaMu 

untuk mengakui kegagalan kami dalam memperlakukan Alkitab yang 

ada pada kami. Karena seringkali kami menyia-nyiakannya tanpa 

menyadari ada begitu banyak saudara kami yang tidak bisa memiliki 

Alkitab. Dengan sikap kami ini, tanpa sadar kami telah menyakiti hati 

Tuhan. Ampunilah kami, ya TUHAN. 
 

(hening sejenak) 
 

P2+J  :  Inilah kami, ya Tuhan, ubahlah kami, agar kami tetap dapat 

menempatkan Firman-MU sebagai harta kami yang sangat penting, 

sehingga kami juga memiliki kepedulian terhadap Saudara-saudara 

di pelosok tanah air kami yang tidak memiliki Alkitab. Mampukanlah 

kami memancarkan terang kemuliaan-Mu, agar kami dapat dipakai 

oleh-Mu sehingga  Alkitab  dapat dimiliki oleh semua anak-anak 

TUHAN di tanah air ini. Kami rindu Firman Tuhan terus memancar 

terang di bumi Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 

Amin. 
 

- hening sejenak - 

 
NYANYIAN PENGAKUAN GB 32 : 1,2 – TUHAN YESUS  
(Dinyanyikan setengah suara dan penuh perasaan, oleh seluruh jemaat) 
 
Tuhan Yesus! 
Kami sering tidak patuh 
melakukan yang Engkau firmankan. 
Tuhan Yesus! 
Kami sering tidak patuh 
melakukan tanggung jawab kami. 
 
Tuhan Yesus. 
Kami lemah, tidak mampu 
memerangi kemalasan kami. 
Tuhan Yesus. 
Kami lemah, kami rapuh. 
Tuhan tolong kuatkanlah kami 
Coda: 
Ampuni dosa kami. 

 

 

                                                                                                                                                        



 

  

 
 
 
 

BERITA ANUGERAH 
PF   :  Saudaraku, bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh 

mengakui dosa-dosanya, maka Allah yang setia akan mengampuni 

kita. Inilah penegasan Tuhan akan pengampunanNya, demikian: “Kata 

Yesus kepadanya: "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah 

ini, karena orang inipun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang 

untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." (Lukas 19:9-10) 

Demikianlah Berita Anugerah dari Tuhan. 
 

J      :  Syukur kepada Allah! 
 

(Jemaat berdiri dan saling bersalaman sambil mengucapkan “Salam 

damai!” satu kepada yang lain) 
 

 

PERINTAH HIDUP BARU 
PF Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai tekad memperbaharui hidup dan 

komitmen kita, dengarlah Perintah Hidup Baru sebagaimana tertulis dalam 2 
Timotius 3 : 15 – 17 yang menyatakan demikian ”……………..”  
Demikian Perintah Hidup baru bagi kita, kiranya Roh Kudus menolong kita 
mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di 
dunia. 

 

 

NYANYIAN JEMAAT GB 46 “TUHAN YESUS SUNGGUH SAYANG” 
 
  Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang pada-Nya. 
  Tuhan Yesus s’lalu jaga diriku, aku aman dilindungi-Nya. 
  Ia mengajarkanku menyenangkan hati-Nya 
  dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. 
  Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya 
  agar aku memuliakan nama-Nya.                      
                                                                                                                                              [Jemaat duduk] 
 

B. PELAYANAN FIRMAN DOA PELAYANAN 

FIRMAN 
PF   :  Marilah kita berdoa! 

Tuhan, Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah ini. Sekarang tiba 

saatnya bagi kami untuk mendengarkan sebagian FirmanMu. Kiranya Firman-

MU dapat diberitakan sesuai dengan kehendak-MU, sehingga dapat menjadi 

berkat bagi jemaat-MU. Dengan pertolongan 



 

  

Roh Kudus, mampukan kami untuk menjadi pendengar dan pelaku Firman-

Mu. Terimakasih, ya  Bapa,  kami sambut FirmanMu di dalam nama Tuhan 

Yesus Kristus. 
 

J      :  Amin ! 

                                                                                     
PEMBACAAN ALKITAB:  

 

PF            :  Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan Firman Tuhan.  
 Halleluya! 

 
P3 Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Samuel 12 : 1 - 7 yang  menyatakan demikian ...... 
  Demikian pembacaan Alkitab. 

PF Demikianlah Firman Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang 

mendengar dan memelihara Firman Allah dalam hidupnya.  
 

J               :  GB 392a Kepada-Mu Puji-Pujian  
  Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan. 
  Bapa, Put’ra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi  

 

KHOTBAH    “ESTAFET KEPEMIMPINAN” 
SAAT HENING  

JAWABAN UMAT 

NYANYIAN JEMAAT GB 522 : 1, 2 “HAI DENGARLAH ANAKKU”  

 

                         

  

 

  

  

  

 

 

Percayalah pada Tuhanmu dan jangan ‘kau bersandar pada pengertianmu  
dan akui Dia dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskan-Nya. Refr 

 
PADUAN SUARA 

[Jemaat berdiri] 
 



 

  

PENGAKUAN IMAN 
 

PF. :   Marilah kita berdiri! Dengan tetap mengimani Karya Tuhan yang dila- 

kukanNya pada masa yang lalu, kini dan yang akan datang; mari kita 

menegaskan kembali pengakuan Imam kita dengan bersama-sama 

mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli 
 

PF+J      :  Aku percaya kepada Allah… 
 

[Jemaat duduk] 
 
 

DOA SYAFAAT 
 

(PF menaikkan pokok-pokok doa syafaat dan diakhiri dengan mengucapkan 

Doa Bapa Kami & Doxsologi dinyanyikan) 

 

                                        Pokok doa: 
 

•     Pergumulan anggota jemaat 

•     Pergumulan Gereja setempat 

• Pergumulan   LAI   dalam   menerjemahkan,   menerbitkan   dan 

mendistribusikan Alkitab 

•     Pendistribusian Alkitab ke daerah-daerah terpencil 

•     Pergumulan Bangsa dan negara 
C. PELAYANAN PERSEMBAHAN 

DASAR PERSEMBAHAN 

 
Dkn :  Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mem- 

persembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang 

dinasehatkan Paulus dalam Kolose 3:23, “Apapun juga yang kamu 

perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan 

bukan untuk manusia”. 
 

(Persembahan yang terkumpul sebagian akan diserahkan kepada 

Lembaga Alkitab Indonesia untuk mendukung penerjemahan, 

pencetakan dan pendistribusian Alkitab) 
 

 

NYANYIAN PERSEMBAHAN: KC 156:1-3 “KUB’RI PERSEMBAHAN”  
 

Kub’ri persembahan pada Tuhanku 

sambil puji Yesus, Jurus’lamatku.  

 
Dengan sukaria kub’ri pada-Mu 

  dan merasa kaya dalam Tuhanku. 



 

  

 
---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--- 

 
Mari kawan-kawan, rela hatilah 

  bawa persembahan; datanglah seg’ra. 

 

DOA PERSEMBAHAN 
 

Dkn :  Tak henti-hentinya kami memanjatkan syukur kepada-Mu atas segala 

berkat dan kasih-Mu, ya Tuhan. Kami tahu bahwa segala hal yang ada 

pada diri kami ini, berasal dari pada-Mu. Pengumpulan persembahan 

ini  adalah  salah  satu  wujud  ungkapan  terimakasih  kami  kepada- 

Mu, ya Tuhan. Kiranya engkau berkenan atas persembahan syukur 

kami ini. Selanjutnya, ya Tuhan, kami rindu agar persembahan ini 

dapat dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Sebagian 

daripadanya,   kiranya   juga   dapat   digunakan   untuk   mendukung 

kinerja Lembaga Alkitab Indonesia dalam menerjemahkan, mencetak 

dan mendistribuskan Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Kami, 

panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin 
 

D. PENGUTUSAN DAN BERKAT 
PF   :  Saudaraku, kita diutus untuk menjadi saksi Injil di muka bumi ini. Mari 

kita  memberitakan  Firman  Tuhan,  baik  atau  tidak baik  waktunya 

dengan menggunakan seluruh talenta yang ada pada kita. Mari kita 

juga mendukung kinerja Lembaga Alkitab indonesia, agar Firman 

Tuhan dapat disebarkan ke seluruh pelosok tanah air kita ini. 

 
NYANYIAN PENGUTUSAN  KJ 426 “KITA HARUS MEMBAWA BERITA” 

do = e                  4 ketuk 
 

 
 



 

  

Kita harus menyanyikan gita melembutkan hati keras, 

supaya senjata Iblis remuk dan seg’ra lepas, 

remuk dan seg’ra lepas. Refrein 
                                                                                                                                                                                               

Kita harus membawa berita: Allah itu kasih belas. 

Dib’rikan Putra tunggalNya, supaya kita lepas, 

supaya kita lepas.  Refrein 

 

Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. 

Semoga yang masih sangsi terima Sang Penebus, 

terima Sang Penebus. Refrein 

 
PENGUTUSAN 

 

PF   :  Saudaraku dengan tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka 

sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia! 
 

J      :  Dengan tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kami mengarahkan 

pandangan kami kepada dunia. 

PF   :  Jadilah sahabat sesama! 

J      :  sebab kami rindu mempersaksikan Kristus 
 

PF   :  Terpujilah Allah - Bapa, Anak, dan Roh Kudus 
 

J      :  Yang tidak pernah memisahkan dami dari kasiNya sekarang dan 

selama-lamanya. 
BERKAT 

 

PF   :  Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari 

Tuhan: 
 

“Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan 

segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh 

kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.” 

 

J      :  (Menyanyikan) NKB 225: Haleluya, Amin 

 
                                                                                                            (Prosesi keluar para pelayan liturgi) 


