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PERSIAPAN
• Doa pribadi umat
• Pengenalan lagu-lagu yang akan dinyanyikan dalam Ibadah
• Persiapan dan doa para Pelayan Ibadah di konsistori
Ucapan Selamat Datang
P2
Selamat Malam...
Pemberita Firman dan Presbiter bertugas dalam ibadah ini
mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Hari
Minggu XIII 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.
Surat 1 Timotius 2:1 yang menyatakan Pertama – tama aku
menasihatkan: Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan
syukur untuk semua orang, menjadi dasar khotbah serial saat ini.
Ibadah malam ini merupakan suatu kelanjutan dari Tema Serial
sebelumnya yang mengambil tema besar “Berdoa”.
Tema Ibadah Hari Minggu kali ini adalah “Mengucap Syukur
Senantiasa!”
Pemberita Firman pada ibadah saat ini adalah Pdt. Liat Sihotang,
Pendeta Jemaat GPIB. Zebaoth, Bogor.
UNGKAPAN SITUASI
P2
Pada umumnya setiap kita hanya dapat bersyukur jika
berada dalam keadaan yang baik dan menyenangkan.
Hal ini sudah hal yang biasa sebab Tuhan rindu supaya kita
dapat bersyukur di dalam segala keadaan, termasuk saat
kita berada dalam situasi yang sulit.
Bersyukur pada Tuhan merupakan salah satu bentuk
ucapan terimakasih kita kepada Tuhan sebab Dia telah
melimpahkan anugrahNya kepada kita.
Mengapa kita perlu mengucap syukur? Karena Tuhan selalu
menghendaki dan memberikan pemberian yang terbaik
bagi kita. Sebagai contoh, Tuhan sudah memberikan
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kesehatan, pekerjaan ataupun keluarga yang terbaik bagi
kita.
Tidak ada rencana Tuhan yang buruk atas kita, walaupun
ada masalah bersyukurlah sebab Tuhan pasti akan
menyatakan hal yang terindah.
Kidung Jemaat 450 akan menghantar kita memasuki
Ibadah saat ini.
NYANYIAN UMAT: (KJ 450) – HIDUP KITA YANG BENAR
(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait ketiga secara bergantian. Refrain oleh seluruh jemaat)

Hidup kita yang benar
haruslah mengucap syukur.
Dalam Kristus bergemar;
janganlah tekebur.
Refrein:
Dalam susah pun senang;
dalam segala hal
aku bermazmur dan ucap syukur;
itu kehendakNya!
Laki-laki

Apa arti hidupmu?
Bukankah ungkapan syukur,
Perempuan kar'na Kristus, Penebus,
berkorban bagimu!
Refr.
AJAKAN BERIBADAH
P2
Marilah kita beribadah kepada Tuhan yang senantiasa menuntun
kita dengan kasih sayang-Nya yang besar.
Mari kita berdiri dan memuji kemuliaan kasihNya yang nyata dalam
kehidupan kita. Bersyukurlah karena Tuhan tidak pernah
meninggalkan kita.
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MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN UMAT: (PKJ. 27) – NYANYIKANLAH NYANYIAN BARU
(bait pertama dinyanyikan oleh seluruh jemaat, bait kedua secara
bergantian sebelum prosesi Alkittab; bait ketiga oleh seluruh jemaat dan
bait keenam secara bergantian setelah prosesi Alkitab.)
Jemaat

Jemaat

Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta cakrawala.
Segala Serafim, Kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namaNya.
Refr.
Bersorak-sorai bagi Rajamu!
Bersorak-sorai bagi Rajamu!

Laki-laki
Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus.
Perempuan Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan
Penciptamu.

...prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah
diiringi instrumen...
Jemaat

Wahai langit yang mengatasi s'gala langit, mazmurkanlah
Tuhanmu.
Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan
Penciptamu. Refr.

Presbiter
Jemaat

Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaanNya.
Semesta alam, pujilah Tuhan yang disorga, nyanyikan.
Haleluya!

VOTUM
P.F.
Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,
yang menjadikan langit dan bumi.
Umat

NAS PEMBIMBING (Mazmur 44:9)
P.F. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi
nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya.
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SALAM
P.F.
Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh
pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. (2 Petrus 1:2)
J
dan melimpah atasmu juga
Nyanyian Umat (GB 246) – AKU MAU BERSYUKUR
(Dinyanyikan dua kali oleh seluruh jemaat, pertama lirik bahasa Indonesia
dan kedua kali lirik bahasa Inggris)
Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa,
aku mau bermazmur bagi-Mu, ya Tuhan.
Kar"na kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi;
kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan.
Ditinggikan dirimu di atas langit.
Kemuliaan-Mu mengatasi bumi.
Ditinggikan diri-Mu diatas langit.
Kemuliaan-Mu mengatasi bumi.

Lirik Bahasa Inggris

I will give thanks to Thee
O-o Lord among the people
I will sing praises to Thee
among the nations
For Thy steadfast love is great
It is great to the heavens
And Thy faithfulness,
T-hy faithfulness to the clouds

Refr. Be exalted, O-o God, above the heavens
Let Thy glory be over al-l the earth
Be exalted, O-o God, above the heavens
Let Thy glory be over al-l the earth

duduk

PENGAKUAN DOSA (Menunggu jemaat tenang dan siap mengaku dosa)
P2
Marilah dengan kerendahan hati kita mengaku segala dosa dan
pelanggaran kita. Jemaat diberikan waktu untuk mengaku dosa
secara pribadi, setelah itu pengakuan dosa akan dilakukan secara
berbalasan.
P2
Ya Tuhan yang penuh kasih, dalam kelemahan kami,
inilah pengakuan kami kepada-Mu:
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(... pengakuan dosa pribadi, diiringi oleh instrumentalia KJ 26 ...)
P2
Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu.
Jmt.
HAPUSKANLAH PELANGGARAN KAMI MENURUT
RAHMATMU YANG BESAR!
P2
Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami,
Jmt.
DAN TAHIRKANLAH KAMI DARI DOSA KAMI!
P2
Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami,
Jmt.
KAMI SENANTIASA BERGUMUL DENGAN DOSA KAMI.
P2
Terhadap Engkau, terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa
Jmt.
DAN MELAKUKAN APA YANG KAU ANGGAP JAHAT,
P2
supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu,
Jmt.
BERSIH DALAM PENGHUKUMANMU.
P2 Bersihkanlah kami daripada dosa kami dengan hisop, maka kami
menjadi tahir,
Jmt. :
BASUHLAH KAMI MAKA KAMI MENJADI LEBIH PUTIH
DARI SALJU!
P2
Biarlah kami mendengar kegirangan dan sukacita,
Jmt.
BIARLAH TULANG-TULANG YANG KAU REMUKKAN
BERSORAK-SORAK KEMBALI.
P2
Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa kami,
Jmt.
HAPUSKANLAH SEGALA KESALAHAN KAMI.
P2
Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah,
Jmt.
DAN PERBAHARUILAH BATIN KAMI DENGAN ROH YANG
TEGUH!
P2
Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu,
Jmt.
DAN JANGANLAH MENGAMBIL ROH-MU YANG KUDUS
DARIPADA KAMI.
P2 Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan karena selamat yang
daripadaMu
Jmt.
DAN LENGKAPILAH KAMI DENGAN ROH YANG RELA.
P2
Dalam nama Tuhan Yesus, dengarlah seruan kami.
Jmt (KJ 26 : 1, 2 & 3) – MAMPIRLAH DENGAR DOAKU
(Dinyanyikan setengah suara dan penuh perasaan, bait pertama oleh
kantoria, bait kedua oleh seluruh jemaat, bait ketiga secara bergantian,
refrain dinyanyikan seluruh jemaat)
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Kantoria 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.
Jemaat Di hadapan takhta rahmat aku menyembah,
tunduk dalam penyesalan. Tuhan, tolonglah!
Laki-laki
Ini saja andalanku: jasa kurbanMu.
Perempuan Hatiku yang hancur luluh buatlah sembuh.

Jemaat

Refr.
Refr.

BERITA ANUGERAH
P.F.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat,
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam
Yehezkiel 36:26-27 dan 33a
yang
menyatakan
:
………………..................….
Berdasarkan Firman Tuhan ini, maka selaku pelayan Yesus Kristus,
kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam
nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus!
Jemaat SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.
Jemaat KJ 35 – TERCURAH DARAH TUHANKU
(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian)
Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota;
yang mau bertobat, ditebus, terhapus dosanya,
terhapus dosanya, terhapus dosanya
yang mau bertobat, ditebus, terhapus dosanya.
Laki-laki
Sejak kupandang salibMu dengan iman teguh,
Perempuan kasihMulah kupuji t"rus seumur hidupku,
Jemaat
seumur hidupku, seumur hidupku,
kasihMulah kupuji t"rus seumur hidupku.
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PERINTAH HIDUP BARU
PF
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dosa kita telah dihapuskan, mari
berdiri dan mendengar Perintah Hidup Baru yang diambil dari surat
Kolose 3:12-16: ........
Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah
dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
J
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PADUAN SUARA/VOKAL GRUP

PELAYANAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
P.F.
………………………….
PEMBACAAN ALKITAB
PF
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan Firman Tuhan yang
dibacakan dari Alkitab : HALELUYA!
KMM 41 “HALELU, HALELU”
Halelu, Halelu, Halelu, Haleluya, Puji Tuhan !
Halelu, Halelu, Halelu, Haleluya, Puji Tuhan !
Puji Tuhan, Haleluya! Puji Tuhan, Haleluya !
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P3

PF
Umat

Puji Tuhan, Haleluya! Puji Tuhan!
Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Surat Efesus 5:20 dan
Surat 1 Tesalonika 5:18 yang berbunyi...
Demikian pembacaan Alkitab.
Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaanNya
diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah
GB 392b
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duduk

KHOTBAH

“MENGUCAP SYUKUR SENANTIASA”
(saat teduh)

JAWABAN UMAT
NYANYIAN UMAT KK 466 : 1, 2 “SYUKUR PADA MU YA ALLAH”
(Dinyanyikan oleh seluruh jemaat)
Syukur padaMu, ya Allah, atas s'gala rahmatMu;
Syukur atas kecukupan dari kasihMu penuh.
Syukur atas pekerjaan, walau tubuhpun lemban;
Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman.
Syukur atas bunga mawar, harum, indah tak terp'ri.
Syukur atas awan hitam dan mentari berseri.
Syukur atas suka-duka yang "Kau b'ri tiap saat;
Dan FimanMulah pelita agar kami tak sesat
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PENGAKUAN IMAN

Berdiri
Duduk

DOA SYAFAAT

PF ……. diakhiri Doa Bapa Kami dengan doksologi (GB 389b)
PENGUCAPAN SYUKUR
P-4
Firman Tuhan dalam 1 Tawarikh 16:34-35 menyatakan
“Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk
selama-lamanya kasih setia-Nya. Dan katakanlah: "Selamatkanlah
kami, ya TUHAN Allah, Penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan
lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami
bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam pujipujian kepada-Mu."
Saat ini kita dipanggil untuk menghaturkan syukur kita kepada
Tuhan atas segala yang Ia telah berikan kepada kita. Masingmasing kita mendapat karunia dan berkat yang berbeda-beda.
Kiranya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, baik materi
maupun hidup sesuai dengan berkat dan talenta yang Ia
anugerahkan kepada kita.
Nyanyian Umat GB. 84 – INILAH UNGKAPAN SYUKURKU
(Dinyanyikan oleh seluruh jemaat)
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 membawa Persembahan
persepuluhan, persembahan syukur dan persembahan
khusus lainnya, setelah itu pundi persembahan diedarkan---

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.
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DOA SYUKUR
P4
Jemaat, silahkan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita
kepada Tuhan dalam doa secara bergantian :
P4
‘Ya Allah, Bapa, Sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena
karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus.
Dia setia pada janji-Nya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan
karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia
dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki.
Jemaat

Kepada-Mu saja kami persembahkan pemberian kami.
Terimalah ya, Tuhan, dan pakailah hidup, kerja dan
pelayanan kami untuk mendukung dan berbagi kepada
mereka yang membutuhkannya. Amin.

duduk

PADUAN SUARA/VOCAL GRUP
PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
AMANAT PENGUTUSAN
PF
Pulanglah dalam damai sejahtera, jangan takut dan gentar, sebab
Roh Kudus yang akan memperlengkapi untuk berani melayani dan
bersaksi. Ingatlah pesan Alkitab dalam Mazmur 28:7 yang
menyatakan: “Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepada-Nya
hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan
nyanyian aku bersyukur kepada-Nya.”
Jemaat Menyanyi : GB. 214 – TIAP LANGKAHKU DIATUR OLEH TUHAN

(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua dinyanyikan secara
Bergantian, refrain bersama-sama)
Tiap langkahku diatur oleh Tuhan
dan tangan kasih-Nya memimpinku.
Di tengah badai dunia menakutkan,
hatiku tetap tenang teduh.
Refr:
Tiap langkahku 'ku tahu yang Tuhan pimpin
ke tempat tinggi 'ku dihantar-Nya,
hingga sekali nanti aku tiba
di rumah Bapa sorga yang baka.
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Perempuan Di waktu imanku mulai goyah
dan bila jalanku hampir sesat,
Laki-laki
ku pandang Tuhanku, Penebus dosa
"ku teguh sebab Dia dekat. Refr.

BERKAT
PF
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah
berkat-Nya…..
“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.”(Roma 15:13)
J
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jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri
hingga Alkitab dibawa keluar
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