
GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT 

( G P I B ) 

JEMAAT – JEMAAT MUPEL JAKARTA SELATAN 
 

  

Tata Ibadah  
 

MINGGU XXIII SESUDAH PENTAKOSTA 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 

TEMA : 
MELAKUKAN PEKERJAAN YANG BAIK 

 
 

PELAYAN FIRMAN: 
06.00 - Pdt. Johanes Tahulending (GPIB Bukit Moria) 

09.00 - Pdt. H.H. Jacob (Pdt. Emeritus GPIB) 
09.00 (Bajem) - Pdt. Carolina Mailoa - Lekatompessy  

(GPIB Effatha) 
 

 
 

17 November 2019 



2 

Persiapan 
 Doa para presbiter petugas di konsistori 
 Penjelasan Tata Ibadah dan latihan lagu-lagu 
 Doa Pribadi umat 
 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

P2 Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi.... 

Pemberita Firman dan pelayan Liturgi menyambut dengan penuh 
sukacita kehadiran saudara-saudara dalam ibadah Hari Minggu 
XXIII Sesudah Pentakosta di GPIB Jemaat Gibeon 
Tema Ibadah hari ini adalah MELAKUKAN PEKERJAAN YANG 
BAIK. 
Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan ungkapan 
syukur yang berkenan kepada Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. 

 Pemberita Firman dalam ibadah ini adalah ............. 
 

AJAKAN BERIBADAH                     berdiri 

P2 Umat Tuhan, mari menyambut firman Tuhan hadir di tengah-

tengah persekutuan kita. 
 

MENGHADAP TUHAN 
 

Pujian GB 12 : 1,2 “MASUKLAH SEMUA MENGHADAP TUHAN” 
Kantoria                     do = D 4/4 MM + 92 

1. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya; 
 Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan takhta-Nya. 

Dalam kekudusan dan kebenaran sujudlah kepada-Nya. 
Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, kini dan selamanya. 

 

----- Prosesi Alkitab dibawa masuk ------ 
 

U 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. 
 

V O T U M 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan 

langit dan bumi. 
 

U   AMIN   (KJ. 476b) 
        1    .   7   .  |  1   .   || 
         A        -     min. 
 
 
 



3 

NATS PEMBIMBING 1 Petrus 3 : 10-11 
PF “Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia 

harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap 
ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan 
melakukan yang baik, ia harus mencari perdamaian dan berusaha 
mendapatkannya.” 

 

S A L A M 
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa  dan Kristus 

Yesus, Juruselamat kita, menyertai kamu. 
 

U dan menyertaimu juga. 
 

Pujian GB 227 : 1,2 “TUHAN TUNTUN LANGKAHKU”  
Kantoria                do = D; 4/4 MM + 84 
1.   

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

U 
 
 

 
 
 
 
 

 

U 2. Bila nanti diriku dalam dosa terjebak, 
aku mohon tangan-Mu melepaskan diriku. Refr: ......... 

duduk 
PENGAKUAN DOSA 
P2 Umat Tuhan, dengan sesal dan malu serta kerendahan hati, mari 

kita mengaku kesalahan dan dosa dan memohon pengampunan 
Tuhan: 

 

….. umat mengaku dosa pribadi …. 
…diiringi instrumentalia KJ 43 ..... 
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P2 Ya Allah, Bapa, kami mengaku bersalah dan dan berdosa karena 

melalaikan firman-Mu. Kami tidak patuh pada pemerintah; tidak 
taat pada aturan dan hukum; tidak siap melakukan pekerjaan yang 
baik; saling memfitnah, bertengkar dan berlaku kasar terhadap 
sesama. Kami masih sering tersesat karena menjadi hamba hawa 
nafsu; iri hati, dengki dan saling membenci.  
Kepada-Mu, kami memohon: 

 

U Tuhan, kasihani dan ampunilah kami. 
 

P2 Ya, Yesus Kristus, Tuhan, kami mengaku bersalah dan berdosa 
karena menganggap remeh rahmat dan anugerah-Mu. Engkau 
telah membenarkan, menyelamatkan dan menyatukan kami 
dengan-Mu melalui Sakramen Baptisan sehingga kami mengalami 
kelahiran kembali untuk menerima hidup kekal. Tetapi kami sering 
tidak hidup dalam kebenaran dan tidak melakukan pekerjaan yang 
baik dan yang berguna bagi sesama. Kami diam dan malas 
bekerja; suka mencari-cari kesalahan sesama; menyalahkan atau 
menghakimi orang lain hanya karena melanggar kebiasaan yang 
berlaku. Kepada-Mu, kami memohon:  

 

U Kristus, kasihani dan ampunilah kami. 
 

P2 Ya Roh Kudus, kami mengaku bersalah dan berdosa karena 
mematikan semangat dan karunia-Mu untuk melakukan pekerjaan 
yang baik guna memenuhi kebutuhan hidup pribadi dan keluarga 
kami. Hidup kami tidak berbuah bagi sesama. Kami hidup untuk 
diri sendiri; tidak bermurah hati untuk menolong sesama. Kami 
melihat para pelayan tidak jemu melakukan tugas pemberitaan 
firman, tetapi kami enggan mendukung pekerjaan mereka dan 
membiarkan mereka kekurangan dalam hidup dan pelayanan 
mereka. Kepada-Mu, kami memohon: 

 

Pujian KJ 43 “TUHAN, KASIHANI KAMI”      do = F; 1 ketuk 
U Tuhan, kasihani kami! Kristus, kasihani kami!  

Tuhan, kasihani kami! 
 

BERITA ANUGERAH 
PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 

disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam  
Efesus 2 : 8 – 9 yang menyatakan: “Sebab karena kasih karunia 
kamu diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, tetapi 
pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu: jangan ada orang 
yang memegahkan diri.”  
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Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus 
kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi 
kita sekalian di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 

 

U Syukur kepada Tuhan. Amin. 
 

Pujian GB 39 : 1,2 “BUKAN KAR’NA UPAHMU” 
do = C; 4/4 MM + 84 

U 1. Bukan kar’na upahmu dan bukan kar’na kebajikan hidupmu. 
 Bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. 

Allah mengampuni kesalahan umat-Nya 
oleh kar’na kemurahan-Nya; 
melalui pengorbanan Putra tunggal-Nya, 
ditebus-Nya umat manusia. 

 Refr:  Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah! 
    Bersyukur, hai bersyukur selamanya! 
 

Pmp 2. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu; 
Lk2 baiklah s’lalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. 
Pmp Keangkuhan tiada berkenan kepada-Nya; 

orang sombong direndahkan-Nya, 
Lk2  yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh, 

yang rendah ‘kan ditinggikan-Nya. 
U Refr:   ......... 
 

PERINTAH HIDUP BARU                     berdiri 
PF Umat Tuhan, dengarlah Perintah Hidup Baru seperti tertulis dalam 

Ulangan 5 : 6 – 22 yang mengatakan: “................” 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 
seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah dunia! 

 

Pujian KJ 48 “KEMULIAAN BAGI BAPA”  do = D, E atau F 1 ketuk 
U Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, 

seperti semula, kini dan terus  
dan kekal selama-lamanya. Amin. 

duduk 
PADUAN SUARA 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF …………………………….................... 
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PEMBACAAN ALKITAB                         berdiri 
PF Umat Tuhan mari mendengar firman Tuhan dari Alkitab! Haleluya! 
 

U  GB 394 “HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU” 
do = F; 2/4 MM + 72 

 

P3 Pembacaan Alkitab dari Titus 3 : 1 – 14 (dibaca secara silih ganti) 
yang mengatakan: “. . . . . . . . .” Demikian pembacaan Alkitab. 

 

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

 

U  GB 392a “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”       do = D; 4/4 MM + 112 
 

 duduk 
K H O T B A H   

. . . . . saat teduh untuk menghayati firman Tuhan 
 

JAWABAN UMAT 

 
Pujian GB 117 “AJAR KAMI MELAKUKAN FIRMANMU”  

do = F;  4/4 MM + 96 

U 1. Ajar kami melakukan firman-Mu, Tuhan, 
dalam kata dan tindakkan turut maksud-Mu. 

 

Lk2 2.  Ajar kami hidup rukun, damai dan tent’ram, 
  pun di mana kami ada nyata kasih-Mu. 
 

Pmp 3.  Ajar kami tidak sombong, angkuh dan bebal, 
  tapi hidup bijaksana, s’lalu merendah. 
 

Kantoria   
9.   Ajar kami memahami orang berbeban, 
  juga ikut meringankan pergumulannya. 
 

U 13. Ajar kami tak andalkan kuasa dunia, 
 tapi mau bergantung pada kuasa kasih-Mu. 
 

PENGAKUAN IMAN                              berdiri 
PF Umat Tuhan, mari bersama semua orang percaya di segala waktu 

dan tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli. 
Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata: Aku 
percaya. . . 

 duduk 
DOA SYAFAAT (DOA BAPA KAMI & DOKSOLOGI GB 389b). 
 

PADUAN SUARA 
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PENGUCAPAN SYUKUR 
P4 Umat kekasih Tuhan, marilah kita mengucap syukur dan memberi 

persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut dan tangan kita. 
Firman Tuhan mengatakan: “Siapa yang mempersembahkan 
syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku; siapa yang jujur 
jalannya, keselamatan yang dari Allah akan Kuperlihatkan 
kepadanya.” (Mazmur 50 : 23). 
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

--Dipersilakan bagi warga jemaat membawa Persembahan Persepuluhan/ 
Syukur/ Dana PEG ke depan di kotak yang telah tersedia. Setelah itu diedarkan 
Pundi Merah untuk Kas Jemaat, Pundi Hitam untuk Panitia Pelembagaan Bajem 

(diiringi intrumentalia)— 
 

Pujian GB 226 “HIDUP YANG JUJUR”       do = Es;  4/4 MM + 112 
Kantoria  

1. Hidup yang jujur hendak kuserah  
pada Yesusku yang aku sembah. 
Persekutuan, mesra dan kudus, 
ingin kuikat dengan Penebus. 

U Refr: Ya Yesus, Kau korbankan darah-Mu bagiku; 
   kub’ri masa depanku dan hidup bagi-Mu. 
   Hatiku kuserahkan menjadi takhta-Mu. 
   Kuminta, kuasailah seluruh hidupku. 
 

U 2. Bagiku Yesus memb’ri nyawa-Nya 
menanggung dosaku di Golgota. 
Terdorong kasih begitu mulia, 
Seluruh hidup kub’ri pada-Nya. Refr:  ......... 
 

--Menyanyikan Bait 4 setelah pundi diedarkan, Umat tetap duduk— 
 

Pmp 4. Memuji Yesus dengan hidupku 
  Mau berkenan pada Dia penuh, 
Lk2      ikut mencari yang hilang sesat, 
  bawa pada-Nya yang susah, penat. 
U   Refr:  ......... 
 

DOA SYUKUR                            berdiri 
P4 Umat Tuhan, mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan 

dalam doa syukur: 
Ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu atas segala berkat, jasmani 
dan rohani yang Engkau limpahkan dalam hidup dan kerja-layan 
kami. Kepada-Mu, kami memberi sebagian kecil daripadanya 
untuk mendukung pelayanan kasih dan keadilan kepada sesama 
dan pembangunan tubuh Kristus.  
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U Terima dan kuduskan persembahan ini, ya Tuhan, agar dikelola 
dengan baik dan benar serta digunakan untuk kemuliaan nama-
Mu dan demi sejahtera di tengah jemaat dan masyarakat 

 

Bsm Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. 
 duduk 

 

P E N G U T U S A N 
 

WARTA JEMAAT 
  

AMANAT PENGUTUSAN                                                             berdiri 
PF ……………………….. 
 

Pujian KJ 432 : 1,2 “JIKA PADAKU DITANYAKAN” do = F ; 4 ketuk 

U 1. Jika padaku ditanyakan apa akan kub’ritakan 
pada dunia yang penuh penderitaan, 
‘kan kusampaikan kabar baik, pada orang-orang miskin, 
pembebasan bagi orang yang ditawan, 
yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan; 
sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. 
K’rajaan Allah penuh kurnia itu berita bagi isi dunia. 

 

Pmp 2. Jika padaku ditanyakan apa akan kusampaikan 
  pada dunia yang penuh dengan cobaan, 
Lk2  aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya 
  menyampaikan kasih Allah yang sejati. 
U  T’lah tersedia bagi kita pengampunan dan anug’rah 

Kes’lamatan dalam Kristus Putera-Nya. 
  K’rajaan Allah penuh kurnia itu berita bagi isi dunia. 
 

B E R K A T 
PF Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta 

terimalah berkat-Nya:  
 Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang 

kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala 
Agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita, kiranya 
memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan 
kehendak-Nya, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan 
kepada-Nya, oleh  Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai 
selama-lamanya. Amin. 

 

U  GB 402a   “AMIN”                                   do = C ; 4/4 MM + 84 


