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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 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. 

  

Tema Ibadah Hari Minggu kali ini adalah “Belajar Mengerti Rencana 

Tuhan” 

 

Pemberita Firman pada ibadah saat ini adalah Pdt. Cindy 

Tumbelaka-Van Munster, Pendeta Pelayanan Umum GPIB/Studi 

Lanjut. 
 

UNGKAPAN SITUASI  

P2  Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memiliki rancangan 

yang sempurna, dan manusia tidak dapat menyelami 

pikiran Tuhan.  

Hal tersebut yang seringkali membuat kita tidak mengerti. 

Begitu pula setiap pergumulan dan tantangan yang kita 

alami seringkali membuat kita menjadi kecewa ataupun 

tawar hati.  

Tetapi sebagai orang percaya, apapun yang terjadi dalam 

hidup ini, jangan sampai membuat kita menjadi kecewa. 

Sekalipun rancangan kita tidak terwujud tetaplah 

bersyukur, sebab di dalam segala keadaan Tuhan memiliki 

rencana yang terbaik buat kita.  

Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk buat 

kita. Tuhan lebih mengerti akan hidup kita di masa kini dan 

di masa yang akan datang.  
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Roma 8:28 mengatakan bahwa Dia bekerja di dalam segala 

sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang 

mengasihi Dia.  

Artinya, setiap perkara yang terjadi tidak pernah terjadi 

secara kebetulan, selalu ada maksud dan tujuan Tuhan. 

Di dalam kondisi apapun kita harus tetap kuat sebab 

rencana Tuhan atas kita itu baik. 

Gita Bakti 258 akan menghantar kita memasuki ibadah 

malam hari ini. 

 

NYANYIAN UMAT: (GB 258) – BILA BADAI HIDUP TURUN 
(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait ketiga secara bergantian. Refrain oleh seluruh jemaat) 

 

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. 

 

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:  (GB. 22 ) – BESAR DAN AJAIB 

(Dinyanyikan dua kali, pertama kali oleh seluruh jemaat, kedua kali setelah 

prosesi Alkitab, dinyanyikan secara bergantian 
 

Jemaat Besar dan ajaib segala karya-Mu, 

Allah, yang Mahakuasa! 

Adil dan benar segala jalan-Mu, 

Raja segala bangsa! 

Siapa tak takut, Tuhan, 

tak mengagungkan nama-Mu? 

Sebab hanya Kau yang kudus; 

semua bangsa akan datang 

dan sujud menyembah, sujud menyembah, 

sujud menyembah, Engkau, Tuhan 

dan sujud menyembah, sujud menyembah, 

sujud menyembah Engkau, Tuhan. 

 

...prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah 

diiringi instrumen... 

 

Perempuan Besar dan ajaib segala karya-Mu, 

Allah, yang Mahakuasa! 

Laki-laki  Adil dan benar segala jalan-Mu, 

Raja segala bangsa! 

Presbiter Siapa tak takut, Tuhan, 

tak mengagungkan nama-Mu? 

Jemaat Sebab hanya Kau yang kudus; 

semua bangsa akan datang 

dan sujud menyembah, sujud menyembah, 

sujud menyembah, Engkau, Tuhan 

dan sujud menyembah, sujud menyembah, 

sujud menyembah Engkau, Tuhan. 
 

 

VOTUM  

P.F.  Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,  

yang menjadikan langit dan bumi.  
 

Umat   
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NAS PEMBIMBING (Markus 10:27)  

P.F.  Yesus memandang mereka dan berkata: "Bagi manusia hal itu tidak 

mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu 
adalah mungkin bagi Allah." 

 

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 257) – YANG INDAH BUNGA MAWAR  

(Bait pertama oleh VG. Gema Lewi, Bait kedua oleh seluruh jemaat. Refrain  

secara bersama-sama) 

 

Vocal Grup  Yang indah bunga mawar, yang putih melati. 

Namun "Kau lebih indah dan suci abadi. 
 

Jemaat   Refr: 
Terpujilah nama-Mu, 

Yesus Jurus'lamatku. 
Hanyalah kepada-Mu 

'ku serahkan diriku. 

 
Jemaat   Aku mau iring Dikau, 

aku mau ikut Dikau, 
menjadi murid Tuhan 

kekal selamanya. 

duduk 

 

PENGAKUAN DOSA (Menunggu jemaat tenang dan siap mengaku dosa) 

P2  Marilah dengan kerendahan hati kita mengaku segala dosa dan 

pelanggaran 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, diiringi insturemntalia --- 
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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 sesama, 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. 

 

Jmt (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  

P.F.  Kepada  setiap  orang  yang  telah  mengaku  dosa  dan  bertobat,  

disampaikan  berita  anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 

Lukas 19:9-10 yang menyatakan : “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." 
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la = g MM + 90

3 3 6 7   7 5 3   3 6 6 7 5 6 6 ' 6 6

Glo- ri - a, glori - a, gloria ba - gi Al - lah Ba - pa; glo - ri -

2 3 3 1 6 6 2 3 1 6 7 7 ' 3 3

a, glo - ri - a, glo - ria ba - gi Ye - sus Kristus; glo - ri -

6 1 1 7 7 6   5 6 . 6 7 7 6 5 6 . 0

a, glo - ria ba - gi  Roh Kudus, Tri-tunggal yang ku - dus!

 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     GB 256 – DALAM LAUTAN YANG KELAM  

(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian. Refrain 

secara bersama-sama) 

 

Dalam lautan yang kelam, terancam jiwaku, 

dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. 

Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, 

lalu 'ku dis'lamatkan Mukhalisku. 

 

Jemaat  Refr: 

  Kasih kudus! Kasih kudus! 

  yang t'lah mengangkatku: Kasih kudus! 

  Kasih kudus! Kasih kudus! 

  Yang t'lah mengangkatku: Kasih kudus! 

 

Laki-laki   'Kau yang hampir tenggelam, pandanglah pada-Nya 

Perempuan Tuhan Yesus t'lah menang: 'kau 'kan diangkat-Nya! 

Jemaat   La-ut yang mengamuk pun dibuat-Nya reda. 

Presbiter  Yesus mau menolongmu: percayalah!  Refr. 

 

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 GB 382 “GLORIA GLORIA”  
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do = abes MM + 72

0 5 3 4 5   7 1 1 7 5 5 0 5 7 1 3

Ke- pa - da - Mu pu - ji - pu - ji  - an,   ma- dah syu-kur

1 3 4 3 1 3 7 7 . ' 3 4 4 3 3 1

dan se - ga - la ke - mu-lia - an: Ya Ba - pa, Pu - tra, Roh

3 1 7 . '  7 7 5 5 7 1 7 5   7 5   4 3 .

Ku   - dus  sampai ke - kal se - la - ma- la   - ma  - nya.

duduk  

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” 

Prmpn     Halelu, Halelu, Halelu, Haleluya            Lk-Lk      Puji Tuhan 
Prmpn     Halelu, Halelu, Halelu, Haleluya            Lk-Lk      Puji Tuhan, 

Lk-Lk                                                                  Puji Tuhan 
Prmpn      Haleluya                                   Lk-Lk       Puji Tuhan 

Prmpn      Haleluya                     Lk-Lk       Puji Tuhan 

Prmpn      Haleluya                     Semua  Puji Tuhan 
 

P3 Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Kitab Ayub 42:2-5 yang 

berbunyi... 

 Demikian pembacaan Alkitab. 

PF  Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaanNya  

 diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah 

 

Umat GB 392b 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

duduk 
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KHOTBAH    “BELAJAR MENGERTI RENCANA TUHAN” 

 

(saat teduh) 

 

JAWABAN UMAT 

 

NYANYIAN UMAT  (GB. 225) “DARI SEMULA T’LAH KAU TETAPKAN” 

(Dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 

Dari semula t"lah "Kau tetapkan 

hidupku dalam tangan-Mu, 

dalam rencana-Mu, Tuhan. 

Rencana indah t"lah "Kau tetapkan 

bagi masa depanku yang penuh harapan. 

 

Refr: 

S"mua baik, s"mua baik 

apa yang t"lah "Kau perbuat di dalam hidupku. 

S"mua baik, sungguh teramat baik; 

Kau jadikan hidupku berarti. 

 

 

PENGAKUAN IMAN                                                  Berdiri 

                    

                   Duduk  

DOA SYAFAAT  

PF ……. diakhiri  Doa Bapa Kami dengan doksologi (GB 389b) 
 

PENGUCAPAN SYUKUR  

P-4 Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita 

mempersembahkan 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”. 
 

Kiranya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, baik materi 

maupun hidup sesuai dengan berkat dan talenta yang Ia 
anugerahkan kepada kita.  

 

Nyanyian Umat (GB. 78) – YESUS KRISTUS SUMBER HIDUP 

(Dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 
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Refr: 

Yesus Kristus, Sumber Hidup, 

Jurus'lamat, Dialah! 

Dalam t'rang-Nya ada hidup; 

puji Dia s'lamanya! 

 

Keadilan dan hukum-Nya 

bagai benteng yang teguh, 

bagi orang yang percaya, 

tempat lindung yang teduh. Refr 

 

Di naungan kasih Tuhan 

manusia berteduh; 

dikenyangkan siang malam 

dengan berkat yang penuh. Refr. 

 

---Jemaat diberikan kesempatan terlebih dahulu membawa Persembahan 

persepuluhan, persembahan syukur dan persembahan 

khusus lainnya, setelah itu pundi persembahan diedarkan--- 

Ucap syukur hai umat-Nya 

dengan harta dan benda, 

bahkan hidup seutuhnya 

persembahkan pada-Nya!  Refr. 

 

DOA SYUKUR  

P4 Jemaat, silahkan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita 

kepada Tuhan dalam doa syukur : 

 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.  

Kami, panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin 

duduk  

PADUAN SUARA/VOCAL GRUP  
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PENGUTUSAN 

WARTA JEMAAT 

 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF Pulanglah dalam damai sejahtera, jangan takut dan gentar, sebab 

Roh Kudus yang akan memperlengkapi kita untuk mengikuti rencana 

Tuhan. Ingatlah pesan Alkitab dalam Mazmur 33:11-2 yang 

menyatakan: “tetapi rencana TUHAN tetap selama-lamanya, 

rancangan hati-Nya turun-temurun. Berbahagialah bangsa, yang 

Allahnya ialah TUHAN, suku bangsa yang dipilih-Nya menjadi milik-

Nya sendiri!” 

 

Jemaat Menyanyi : GB. 327 – JANGAN KAMU TAKUT 
(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua dinyanyikan secara  
Bergantian, refrain secara bersama-sama. Lirik Bahasa Inggris oleh seluruh  
jemaat) 
 

Jangan kamu takut, Tuhan adalah! 

Jika Ia hadir badai pun reda! 

Di tengah cobaan, Dia kau pegang: 

oleh kuasa-Nya pasti kau akan menang. 

 

Jemaat  Refr: 

Oh, tidak pernah, oh tidak pernah 

Tuhanmu tinggalkan dikau: 

Ia tetap beserta! Ia tetap beserta! 

 

Perempuan  Walau badai topan harus kau tempuh, 

walau kesusahan pengalamanmu, 

Laki-laki2  namun janji Tuhan, manis bunyinya: 

"Janganlah kau takut, Aku tetap beserta!"  Refr. 
 

Lirik Bahasa Inggris I’ve seen the lightning flashing, 
And heard the thunder roll, 
I’ve felt sin’s breakers dashing, 
Trying to conquer my soul; 
I’ve heard the voice of my Savior, 
Telling me still to fight on, 
He promised never to leave me, 
Never to leave me alone. 
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Refrain: 
No, never alone, 
No, never alone; 
He promised never to leave me, 
Never to leave me alone. 
 

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     GB 402a  Amin ...amin....amin 

 
 
 

 
 
 

jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri  
hingga Alkitab dibawa keluar 

 

do = c MM + 84

3 .   5 5    . ' 6 1   6 5    . ' 1 6   1 2 .   1 1 . . 0

A       - min, a       - min, a   - -   - min.


