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Tata Ibadah ini digunakan untuk mengikuti Ibadah Live 

Streaming Pukul 09.00 WIB dengan cara mengakses Youtube 

Channel “GPIB Gibeon Jakarta” atau dengan link 

http://bit.ly/LiveStreamingGibeon 

GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT 
(GPIB) 

Jemaat-Jemaat Mupel Jakarta Selatan 

 
 
 
 

 
TATA IBADAH  

MINGGU III SESUDAH PENTAKOSTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Minggu, 21 JUNI 2020 

 

Tema: 

KASIH MENUMBUHKAN HARAPAN 

 

Rut 1 : 1 – 14 
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Persiapan 

* Semua anggota keluarga telah berkumpul untuk beribadah secara daring 

* Saat Teduh 
 

Ucapan selamat datang 

P1 Umat yang dikasihi Tuhan! 

  Pemberita Firman dan pelayan liturgi mengucapkan Selamat Hari 

Minggu dan Selamat Beribadah bagi setiap keluarga yang 

beribadah melalui channel youtube saat ini.      

  Tema Ibadah di Hari Minggu III sesudah Pentakosta ini adalah 

KASIH MENUMBUHKAN HARAPAN 

  Kiranya Ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan 

pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan 

membawa berkat bagi hidup kita.  

  Pemberita Firman adalah Pdt. Irdian Soelistyantoro. (KMJ 

GPIB Pasar Minggu) 
 

Ungkapan Situasi 

P1 Umat yang dikasihi Tuhan! 

  Kita telah memasuki Minggu-Minggu sesudah Pencurahan Roh 

Kudus. Inilah saatnya kita merayakan perjuangan gereja di tengah 

tantangan zaman. Bagaikan bahtera yang berlayar mengarungi 

samudera lepas yang kadang teduh, tetapi terkadang juga 

dihantam badai dan gelombang. Namun, kita tidak berjuang atau 

berlayar sendiri. Roh Kudus yang telah dicurahkan dan memenuhi 

hidup kita akan selalu membimbing dan menolong kita sehingga 

kita tidak kehilangan semangat kasih dan harapan ketika 

menghadapi berbagai pergumulan, tantangan serta badai 

kehidupan.     

  Marilah kita menyambut Firman Tuhan yang hadir di tengah-

tengah persekutuan kita ! 

berdiri 
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MENGHADAP TUHAN 
 

Kidung Pujian KJ 10 : 1,2 “Pujilah Tuhan, Sang Raja”   

1. Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Mahamulia! 

Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia! 

Datang berkaum, b’rilah musikmu bergaung, 

Angkatlah puji-pujian! 
 

. . . . . . .  prosesi membawa dan menyerahkan Alkitab . . . . . 

2. Pujilah Tuhan, segala kuasa padaNya! 

Sayap kasihNya yang aman mendukung anakNya! 

Tiada terp’ri yang kepadamu dib’ri; 

Tidakkah itu kaurasa? 
 

Votum 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan 

langit dan bumi.   
   

U    1   .      1   .     

  A    -     min 
 

Nas Pembimbing Rut 1 : 16          

PF “Tetapi kata Rut: “Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan 

pulang dengan tidak mengikuti engkau; sebab ke mana engkau 

pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di 

situ jugalah aku bermalam; bangsamulah, bangsaku dan 

Allahmulah Allahku.” 
             

Salam 

PF Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, dan 

persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. 
 

U dan menyertaimu juga. 
 

Kidung Pujian KJ 447 : 1 “DALAM RUMAH YANG GEMBIRA” 

1. Dalam rumah yang gembira bunga Injil berseri;  

dalam kasih yang setia ‘ku berbakti tak henti. 

  Rut, Debora dan Maria jadi contoh bagiku. 

  ‘Ku berjanji dan sedia, mara dapat kutempuh.  
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duduk 

Doa Hari Ini 

P1 Umat Tuhan, mari kita panjatkan doa di hari ini 

  Ya Allah, Bapa Mahakuasa, Ya Yesus, Tuhan dan Raja kami, Ya 

Roh Kudus, Pembimbng dan Penolong sejati. 

Termulialah nama-Mu, di surga dan di bumi, sekarang dan 

selamanya. Kami bersyukur karena Engkau melayakkan kami 

bersatu dengan-Mu. Kami manusia rapuh dan berdosa, namun 

Engkau mengampuni dan menerima kami yang tulus mengaku 

dosa kepada-Mu. Engkau juga membaharui kami; memberikan 

kami hati yang baru, pikiran yang bersih dan visi yang jelas untuk 

melaksanakan misi-Mu di Indonesia.  

Kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang kami nikmati dan 

jalani dalam tatanan normal baru selama masa transisi ini. 

Ingatkan kami untuk tetap menjaga kebersihan hati, pikiran dan 

fisik; berperilaku baik, benar dan adil dalam keluarga maupun 

dalam interaksi dengan sesama di mana pun kami hadir serta 

menghargai keselamatan bersama.  

Kami bersyukur atas kuasa dan karunia-karunia Roh Kudus yang 

dicurahkan dengan cuma-cuma kepada kami masing-masing 

menurut ukuran pemberian Kristus. Ingatkan kami untuk 

menggunakan dan mengembangkannya dalam karya-layan kami 

menghadirkan buah-buah Roh dalam kehidupan pesekutuan, 

pelayanan dan kesaksian kami.  

Kobarkan semangat kami untuk mewartakan Injil Kristus melalui 

perkataan dan tindakan kami. Biar melalui belas kasih yang kami 

berikan dengan tulus, akan tumbuh iman dan pengharapan di hati 

dan batin semua orang yang susah, sedih, putus asa dan 

menderita untuk meyakini bahwa bersama Tuhan Yesus akan ada 

hari esok yang lebih baik. 

Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Amin.  
 

Kidung Pujian KJ 231 : 1 “O ROH KUDUS ILAHI” 

1. O Roh Kudus ilahi, nyalakan api suci  

di dalam hati kami yang sudi Kaupenuhi.   
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PEMBERITAAN FIRMAN 

JAWABAN UMAT 

 
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
PF .................................................... 
 

Pembacaan Alkitab              berdiri 
PF Umat Tuhan, mari mendengar Firman Tuhan dari Alkitab. 

Haleluya! 
 

U GB 394 ”HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU” 
 Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu s’lamanya! Haleluya! 
  Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya. 

Pujilah Tuhanmu s’lamanya! Haleluya!   
 

P1 Bacaan Alkitab dari Perjanjian Lama, Kitab Rut 1 : 1 – 14 yang  
mengatakan : “. . . . . . . .”  Demikian pembacaan Alkitab 

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

 

U  GB 392a “KEPADAMU PUJI-PUJIAN” 
 KepadaMu puji-pujian madah syukur dan kemuliaan 
 Bapa, Put’ra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 

duduk   
Khotbah 

KASIH MENUMBUHKAN HARAPAN 
saat teduh … 

  
Kidung Pujian KJ 445 : 1 “HARAP AKAN TUHAN” 
1. Harap akan Tuhan, hai jiwaku! Dia perlindungan dalam susahmu. 

Jangan resah, tabah berserah, kar’na habis malam pagi merekah.  
Dalam derita dan kemelut Tuhan yang setia, Penolongmu! 
 

Pengakuan Iman Rasuli           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 kepada Allah ……….. 

duduk 
Doa Syafaat (diakhiri Doa Bapa Kami GB.389b) 
     

Kesaksian Pujian 
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Pengucapan Syukur 
P2 Umat yang dikasihi Tuhan Yesus! Mari memberi persembahan 

syukur kepada Tuhan! Alkitab mengatakan: “Maka dipanggil-Nya 
murid-murid-Nya dan berkata kepada mereka: “Aku berkata 
kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak 
daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti 
persembahan. Sebab mereka semua memberi dari 
kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, 
semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya.”” 

 Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri.    
 

-- Persembahan dimasukkan ke dalam Amplop yang sudah 
disediakan oleh keluarga. 

Amplop 1, untuk Kas Jemaat, dapat dibawa langsung ke Gereja atau 
transfer langsung ke Rekening GPIB Gibeon (Bank Mandiri 

128.0094.0016.06 a/n Majelis Jemaat GPIB GIBEON) 
Amplop 2, untuk Renovasi Gereja atau transfer langsung ke 

Rekening Panitia Renovasi (Bank BCA 5010447587 a/n Meiske 
Catherina G.T. atau Bernard Reinhard Roscott) – 

 
Kidung Pujian KJ 433 : 1,3 “AKU SUKA MEMBAGI” 
1. Aku suka membagi pada orang tak punya,  
  agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. 
  

3.  Janda miskin pun layak persembahan syukurnya,  
memberi lebih banyak daripada yang kaya!  

 

Doa Syukur               berdiri 
P2 Kita berdiri untuk berdoa dan menyerahkan persembahan kita 

kepada Tuhan : 
   Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kuasa dan karunia-

karunia Roh Kudus memampukan kami mengerjakan berbagai hal 
yang baik dan berguna serta mendatangkan berkat dan rezeki 
dalam hidup kami. Kini kami memberi persembahan sebagai tanda 
syukur dan penyerahan hidup kami kepada Tuhan; baik dari 
kelimpahan yang kami miliki, maupun dari kekurangan kami. 
Terima dan berkati persembahan kami, ya Tuhan, agar dikelola 
dan digunakan untuk pekerjaan menghadirkan sejahtera bagi 
sesama demi memuliakan nama Tuhan. Amin.  

duduk 
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P E N G U T U S A N 

do = c MM + 84

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

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

 
Warta Jemaat (P2) 
 
Amanat Pengutusan              berdiri 
PF  Umat Tuhan, pergilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan 

lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Tunjukkan 
kasihmu dan bangunlah persahabat-an yang menumbuhkan iman 
dan harapan dalam hidup sesama. “Seorang sahabat menaruh 
kasih setiap waktu, dan menjadi saudara dalam kesukaran.” 
(Amsal 17 : 17) 

     

Kidung Pujian GB 71 ”TUHAN YESUS SAHABATKU” 
  Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat,  

melebihi segalanya bagiku. 
Bunga Bakung paling indah yang tumbuh di lembah, 
mengampuni, menyucikan diriku. 
Penghibur dalam duka, Penolong yang teguh,  
Kepada-Nya kuserahkan kuatirku.  
Refr:    Bunga Bakung paling indah yang tumbuh di lembah 
             melebihi segala bagiku.  
 

Berkat 
PF 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. 

 

U GB 402a “Amin” 
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