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PERSIAPAN 

• Doa Jemaat Pribadi 

• Latihan Lagu-Lagu yang dipakai dalam Ibadah 
• Doa Konsistori seluruh petugas Ibadah 

Ucapan Selamat Datang 

P2. : Selamat datang dalam Ibadah Minggu XV Sesudah 
Pentakosta. Biarlah ibadah ini membaharui kehidupan kita, 
menguatkan iman percaya pada Yesus Kristus Tuhan dan Juru 
Selamat, juga menjadi semangat baru untuk bersaksi 
memuliakan nama-Nya.  Bagi bapak, ibu, saudara-saudari, yang 
baru pertama kali mengikuti ibadah di GPIB Jemaat Gideon 
Depok ini, kami menyambut kehadiran bapak, ibu, saudara-
saudari, dengan penuh sukacita. Jika ingin mendaftarkan diri, 
kiranya dapat menghubungi Presbiter yang bertugas hari 
setelah ibadah, atau langsung ke Kantor Majelis Jemaat 
dengan membawa surat-surat atestasi dari gereja asal pada 
setiap jam kerja. Pemberita Firman pada ibadah ini adalah  
Pdt. …………….. 

---- saat teduh 

Ajakan Beribadah 

P2. : Jemaat mari berdiri, kita menyambut Tuhan yang     

            hadir dalam ibadah ini. Sambil bernyanyi dari   

 

MENGHADAP TUHAN 
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Jemaat menyanyi  KK 4 : 1-2 “ANGKATLAH HATIMU 
PADA TUHAN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Prosesi membawa Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah.. 

2.  Janganlah mengaku anak Tuhan 
  jika engkau mengeraskan hati; 
  jadilah pelaku firman Tuhan!, 
  Mari, kawan, ajak teman, bersama menyembah. Refr … 

Votum  

PF :   Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang 
menjadikan langit dan bumi. 

Jemaat  menyanyi  :  
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Nas Pembimbing  

PF :  “Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan 
dasar lain dari pada dasar yang telah diletakkan, yaitu 
Yesus Kristus.” 1 Korintus 3 : 11   

Salam 

PF. :  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan 
dari Tuhan Yesus  menyertai kamu. 

Jemaat       dan menyertaimu juga. 

Jemaat menyanyi GB 12 : 1 - 2 “MASUKLAH SEMUA 
MENGHADAP TUHAN” 
1=D 4/4 

 

1.  Masuklah semua menghadap Tuhan, 
  Sujud dihadirat-Nya, 
  Marilah rendahkan diri dan hati 
  Dihadapan takhta-Nya. 
  Dalam kekudusan dan kebenaran 
  Sujudlah kepada-Nya. 
  Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, 
  Kini dan selamanya. 

 

2.  Bukalah hatimu, minta Roh Kudus 
  menerangi jiwamu. 
  Buanglah semua angkuh dan sombong 
  dan mengaku dosamu. 
  T’rimalah anug’rah, rahmat dan kasih 
  dari Yesus, Tuhanmu. 
  Muliakan Tuhan, sorak sukacita, 
  kini dan selamanya. 

--- duduk  
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Pengakuan Dosa  
P2. : Dengan menyesal dan malu dan dengan kerendahan hati 

marilah mengaku akan dosa-dosa kita kepada TUHAN: 
“Bapa kami yang di sorga. Engkau yang Kudus. Dan Penuh 
Kasih. Sebab Cinta-Mu hingga Engkau turun ke dunia 
menjadi sama dengan manusia. Kami mengenal-Mu 
dengan sebagai Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. 
Engkau tahu kami tidak mampu menebus dosa kami. Oleh 
sebab itu Engkau sendiri yang menebus kami. Namun kami 
kadang hidup tidak benar, sesuka hati, sehingga cendrung 
melawan perintah-Mu. Setiap hari kami mengingat 
perintah-Mu namun setiap hari juga kami jatuh dalam 
banyak keinginan diri sendiri sehingga cendrung melawan 
perintah-Mu. Karena itu, saat ini, kami memohon ampun 
pada-Mu. Sebab Engkau pasti bisa mengampuni dosa kami. 
Ya Bapa, Engkau tahu, keinginan kami hanyalah hidup 
dalam Kerendahan hati, kejujuran, ketulusan, tapi jika 
kenyataannya tidak demikian, maka, ampunilah kami ya 
Bapa. Dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, Tuhan 
dan Juru Selamat, kami memohon pengampunan-Mu ya 
Bapa di sorga. Amin  

Jemaat menyanyi GB 32 : 1 - 2 “TUHAN YESUS” 

Do = es ¾ MM±92 
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2.  Tuhan Yesus. 
Kami lemah, tidak mampu 
memerangi kemalasan kami. 
Tuhan Yesus. 
Kami lemah, kami rapuh. 
Tuhan tolong kuatkanlah kami 

Berita Anugerah 
PF : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan 

bertobat, disampaikan berita anugerah seperti tertulis 

dalam Injil  Lukas 5 : 31-32 yang tertulis demikian: “Lalu 

jawab Yesus kepada mereka, kata-Nya: ”Bukan 

orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi 

orang sakit; Aku datang bukan untuk memanggil 

orang benar, tetapi orang berdosa, supaya 

mereka bertobat.” 

  Berdasarkan Firman Tuhan itu, sebagai Pelayan Yesus 

Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa 

telah berlaku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. 

Umat    : Syukur kepada Tuhan, Amin. 

Nyanyian Jemaat  KJ 36 : 1-2 “DIHAPUSKAN DOSAKU” 

do = f 4 ketuk 
 
1.  Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus; 
  aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. 
 
  Refrein: 
  O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku! 
  Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. 
 
2.   Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus; 
  penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. 
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Perintah Hidup Baru 

PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru 
:  yang tertulis dalam Alkitab Efesus 4 : 11 - 16 yang 
menyatakan: “Dan Ialah yang memberikan baik rasul-
rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita 
Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, 
untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan 
pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita 
semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan 
yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan 
tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan 
Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak , yang 
diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, 
oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka 
yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang 
kepada kebenaran di dalam kasih  kita bertumbuh di dalam 
segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah Kepala. Dari 
pada-Nyalah seluruh tubuh, --yang rapih tersusun dan 
diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, 
sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota--
menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam 
kasih.” 

 Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah 
dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 

Jemaat Menyanyi :  KJ 14 : 1  “MULIAKAN TUHAN ALLAH” 
do = c4 ketuk 

 

1.  Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, 

  muliakan pimpinanNya dalam kasih sayangNya. 

 

Kesaksian Pujian : . . . 

--- saat teduh 
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PEMBERITAAN FIRMAN 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

PF. : . . . . .   

Pembacaan Alkitab   

PF. :  Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar Firman 
Tuhan. Haleluyah 

Nyanyian Umat ♫GB 394 “HALELUYA, HALELUYA PUJILAH  

TUHANMU”  

Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s"lamanya, 
Haleluya! Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya, 
Pujilah Tuhanmu s"lamanya, Haleluya! 

P3  : Bacaan Alkitab hari ini dari AlKitab 1 Korintus 3 : 10 – 
23 yang menyatakan:. . . Demikianlah pembacaan Alkitab. 

PF. : Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam 
di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

Jemaat:   KJ. 474  “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”  

o = g 1 ketuk 
 
KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, 
ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi! 

 ---- duduk  

Khotbah 

“MEMBANGUN TUBUH KRISTUS” 

---- saat teduh 
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JAWABAN JEMAAT 

Jemaat menyanyi  KJ 357 : 1 - 4 “DENGAR PANGGILAN 
TUHAN” 
do = f 4 ketuk 
1.  Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasaNya 
  kau jadi anak Tuhan, pelayan umatNya. 
 

2.  Gunakanlah bakatmu, pemb"rian kasihNya; 
   amalkanlah karyamu bagi manusia. 
 
3.  Percaya pada Tuhan, tanganNya pandumu, 
  dan kasih anug’rahNya tumpuan bagimu. 
 
4.  Berikanlah bantuan bagi sesamamu; 
  pancarkan cahya Tuhan di dalam hidupmu. 
 

Pengakuan Iman 

PF. : Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, 
mari berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan 
Iman Rasuli.  

  Dengan hati dan mulut masing-masing berkata : …………… 

           ---- duduk  

Doa Syafaat           

PF  . . . .  Ya Tuhan, dalam Pengasihan-Mu, kami mohon : 
Jmt Dengarkanlah doa kami. 

PF  Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar 
kami berdoa  ….. 

PF&J Bapa Kami yang di Surga …… (diakhiri Doxologi)   

 
Jemaat menyanyi   GB. 389 a  “Kar’na  Engkaulah”   

Kar'na Engkaulah yang empunya kerajaan 

dan kuasa dan kemuliaan sampai s'lama-lamanya. Amin 
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Kesaksian Pujian : . . . 

Pengucapan Syukur 

P3 : Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan,    
        sambil mengingat akan pesan Alkitab yang berbunyi :        
        “Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian  
        berkenan kepada-Mu, ya TUHAN, dan ajarkanlah hukum- 
        hukum-Mu kepadaku..” (Mazmur 119 : 108).  

 Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 

Jemaat menyanyi    GB. 79 : 1-3   “B’RI PADANYA” 

1.  B’ri pada-Nya seg’nap hatimu, 
  b’ri pada-Nya seg’nap hidupmu, 
  kar’na engkau kepunyaan-Nya 
  dan Ia pun Tuhanmu. 
 
2.   B’ri pada-Nya seg’nap hartamu, 
  b’ri pada-Nya seg’nap bakatmu, 
  kar"na engkau kepunyaan-Nya 
  dan Ia pun Tuhanmu. 

---- Jemaat memberikan persembahan ---- 

3.   B’ri pada-Nya seg’nap waktumu 
  b’ri pada-Nya seg’nap kasihmu, 
  kar"na engkau kepunyaan-Nya 
  dan Ia pun Tuhanmu. 

Doa Persembahan                                               ---- berdiri  

P3 : Jemaat sekalian mari kita berdiri dan berdoa :  

 “Ini adalah bukti bahwa kami hidup bukan dari Roti saja 

namun dari setiap Firman  yang keluar dari mulut-Mu ya Bapa 

di sorga. Sebagai umat-Mu kami mau bersaksi bahwa Tuhan 

kami sanggup menjamin kehidupan ini. Ya Bapa terimalah 

persembahan kami, dan berkatilah. Biarlah semua kebutuhan 
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program kerja Majelis Jemaat GPIB Jemaat Gideon tercukupi 

dan terlaksana demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. 

Didalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra TunggalMu, kami 

berdoa padaMu ya Bapa di Sorga.  Amin 

 ---- duduk  

Kesaksian Pujian : . . . 

PENGUTUSAN 

 
Warta Jemaat 
P2 

Amanat Pengutusan                                   

PF : Umat Tuhan marilah berdiri! 
Sumber kekuatan kita hanya pada Allah Tuhan Yesus. 
Sekarang jalanilah hidup saudara untuk menjadi saksi-
saksi Tuhan. 

Jemaat menyanyi  KK 566 : 1, 2  “KITA SATU TUBUH” 
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Berkat 

PF. :  Arahkanlah hatimu  kepada Tuhan dan terimalah 
berkatNya: 

  “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) 

Jemaat menyanyi    GB. 401  “Amin“ 

 

 

 

 

 

 

 

--- saat  teduh --- 

 

 

 

 

 

 


