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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 24 :1-3 ‘ MARI MENGHADAP ALLAH’ 
(Bait pertama bersahut-sahutan, Bait kedua & ketiga oleh seluruh jemaat) 
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2. Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan. 

    Ampunilah dahulu, jika di hati ada amarah. 
    Isi hatimu Tuhan tahu, janganlah kau sembunyikan, 

    agar kau dapat beribadah, tiada ganjalan apapun. 

    Mari berpadu suara nyanyikan Haleluya! 
 

(prosesi Alkitab dibawa masuk ruang ibadah) 
 

3. Saat kau beribadah jangan biarkan iblis menggoda. 
    Tenangkanlah dirimu minta Roh Kudus tinggal di hati 

    agar kau dapat beribadah, hati terarah pada-Nya. 

    Firman Tuhan yang dib"ritakan menjadi berkat bagimu 
    Mari berpadu suara nyanyikan Haleluya!  

 
VOTUM 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit 

dan bumi. 
J  KJ 478a   AMIN  

 
NAS PEMBIMBING 

PF Roma 13 : 14 “Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus  sebagai 
perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat 
tubuhmu   untuk memuaskan keinginannya”. 

 
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. 
 
KJ 355 : 1, 3 ‘YESUS MEMANGGIL’ 
(Bait pertama & Refrein oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian) 

 

1. Yesus memanggil, Mari seg’ra! Ikutlah jalan s’lamat baka; 
   Jangan sesat, dengar sabdaNya, Hai marilah segra! 

 Ref. Sungguh nanti kita ‘kan senang, bebas dosa, hatipun tentram 

          Bersama  Yesus dalam terang di rumah yang kekal 
 

        Laki-laki     : Jangan kaulupa, Ia serta; p’rintah kasihNya patuhilah. 
        Perempuan : Mari dengar lembut suaraNya,’AnakKu, datanglah! Ref...  

 
 

Duduk 
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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 yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan 

mengaku di hadapanMu hakekat kami yang berdosa dan rapuh, 

sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. 

Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap 

hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering 

kami  berdosa; mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan 

pemberianMu dan melupakan kasihMu. 

Ya Allah Mahakasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu 

dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti 

hati-Mu. Ajarilah kami untuk membenci kesalahan yang kami 

lakukan; bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang 

kekasih. Tolonglah kami, ya AllahYang Pengasih, agar kami hidup 

dalam terang-Mu, dan berjalan pada jalanMu sesuai perintah Yesus 

Kristus, Tuhan kami. 

 
 GB 35 : 1, 2, 3 ‘ALLAH BAPA MAHA KASIH’ 
      (Dinyanyikan setengah suara oleh seluruh jemaat) 

 
                                         

2. Jangan Kau menghajar kami 

         agar jiwa kami tak tersiksa; 
         jangan biarkan kami merana. 

         Kasihani anak-Mu. 
 

3. Tuhan, kuatkanlah kami 
         agar bersyukur senantiasa 

         dan kepada-Mu kami percaya 

         Tuntun kami, umat-Mu. 



hal 5 

 

 

BERITA  ANUGERAH 

PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 

disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam  Surat 

Yohanes 3 : 16 ‘Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga 

Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang 

percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.’ 

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 179 : 1,2 ‘KASIH PALING AGUNG’ 
(Dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 

 

 
 

2. Ini ‘kan kuingat s'lama hidupku; 
    Tak ‘kan kulupakan sepanjang umurku. 

    ‘Kan kuberitakan sekelilingku; dan ke ujung dunia sejauh kuatku. 

    Apapun terjadi atas diriku, tak kan kulepaskan kasihMu, Tuhanku.  
 

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

seperti  tertulis dalam Injil Roma 13 : 8 - 13  yang 
menyatakan….. 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 

seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 

https://www.bible.com/id/bible/306/JHN.3.16.TB
https://www.bible.com/id/bible/306/JHN.3.16.TB
https://www.bible.com/id/bible/306/JHN.3.16.TB
https://www.bible.com/id/bible/306/JHN.3.16.TB
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GB 388  ‘MULIAKANLAH’ 
(Dinyanyikan secara bersahut-sahutan) 

 

 
 

 
 
KESAKSIAN PUJIAN                                                                                                                                                   
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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! 
 

GB 393 ‘HALELUYA” 

Haleluya, Haleluya, Nama Tuhan terpujilah. 
Haleluya, Haleluya, Nama Tuhan terpujilah! 

 
P3 Bacaan Alkitab hari ini dari 1 PETRUS 3 : 1 - 7 yang 

menyatakan……  

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

         hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 

GB 392b  KEPADAMU PUJI-PUJIAN 
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan 

Ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya 

 
K H O T B A H  
 

***Saat Teduh*** 
 

J A W A B A N   U M A T 

 

KJ 318 : 1, 2 ‘BERBAHAGIA TIAP RUMAH TANGGA’ 
(Dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 

 
1. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana Kaulah Tamu yang tetap: 

    dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap; 
    di mana hati girang menyambutMu dan memandangMu dengan berseri; 

    tiap anggota menanti sabdaMu dan taat akan Firman yang Kaub"ri. 

 
2. Berbahagia rumah yang sepakat hidup sehati dalam kasihMu, 

    serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinarMu; 
    di mana suka-duka ‘kan dibagi; ikatan kasih semakin teguh; 

    di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh.  
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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 81: 1-3 ‘ALLAH SUMBER KEMURAHAN” 
(Dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 

Reff: 
Allah, Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. 

Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan, kini dan kekal. 
 

1. Bawa persembahanmu seg'ra pada Tuhan Allahmu. 

    Ingat akan janji-Nya tetap, Ia memberkatimu. 
 

2. B'ri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. 
    Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. 
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---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--- 

Reff: 

Allah, Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. 

Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan, kini dan kekal. 
 
3.  B'rilah dengan rela dan senang b'ri kepada Tuhanmu. 
     Tak 'kan kekurangan apapun, kau dipelihara-Nya.   
 
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 …………… 
AMANAT                       

 Berdiri 
PF : Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu 

sehari-hari dan lakukanlah Frman Tuhan yang telah saudara dengar. 

  
 

 
 
PKJ 185 : 1 - 3  “TUHAN MENGUTUS KITA” 
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(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua dan ketiga secara bergantian) 

1. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia 

bawa pelita kepada yang gelap. 

Meski dihina serta dilanda duka, 

harus melayani dengan sepenuh. 

Refrein: 

Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umatNya. 

Dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan 

namaNya. 

 

2. Laki-laki      : Tuhan mengutus kita ke dalam dunia 

                    bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. 

Perempuan  : Meski dihina serta dilanda duka, 

                    harus melayani dengan sepenuh. 

 

3. Jemaat        : Tuhan mengutus kita ke dalam dunia 

                     untuk yang miskin dan lapar berkeluh. 

Presbiter      : Meski dihina serta dilanda duka, 

                     harus melayani dengan sepenuh.     

 
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 402 C  AMIN 

 

 
 

 
jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri  

hingga Alkitab dibawa keluar 
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