
  
Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) 

Jemaat GIBEON Jakarta 

 

 

 
 

TATA IBADAH 

MINGGU II SESUDAH NATAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tema : 

PERJANJIAN YANG ABADI 

(Kejadian 9 : 1 - 10) 

 

Minggu, 3 Januari 2021 
 

 



 - 2 - 

MENGHADAP TUHAN 

PERSIAPAN 
 Doa para Pelayan betugas 

SAAT TEDUH 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

P2 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus! 

Presbiter bertugas mengucapkan Selamat Hari Minggu dan Selamat 

Beribadah di hari Minggu II sesudah Natal bagi saudara yang hadir di 

gedung gereja maupun saudara yang beribadah di rumah saat ini.  

Kiranya Ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur 

yang berkenan kepada Tuhan. Pemberita Firman akan dilayani oleh : 

1. Pdt. Ayu Indah Pattikawa pada pukul 09.00 WIB 

2. Pdt. Amperiyana Nguru pada pukul 17.00 WIB 

 

AJAKAN BERIBADAH         

P2 Jemaat, mari kita menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah 

persekutuan kita. 

---- berdiri  
 

 
Jemaat KJ 118 : 1, 3  “SUNGGUH MULIA”  do = d 

1. Sungguh mulia, berkarunia Hari Natal yang kudus.  

Duka berakhir, Kristus t’lah lahir. Mari bernyanyi dengan merdu! 
 

--- Prosesi Alkitab memasuki Ruang Ibadah --- 
 

3. Sungguh mulia, berkarunia Hari Natal yang kudus.  

Sambut semua pujian sorga. Mari bernyanyi dengan merdu! 

 

V O T U M 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit dan 

bumi.  

J  1 . 7 . | 1 . || 
A -      min. 
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NATS PEMBIMBING                                Ayub 5 : 9 

PF “Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta 

keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya”. 

 

S A L A M 

PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan 

Yesus  menyertai kamu. 

J  Dan menyertaimu juga 

 

Jemaat KMM 2 : 1   “BAPA DI SORGA MENGASIHIKU”   

1. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur!  

Kabar gembira tentang kasihNya dapat kubaca dalam Alkitab. 

Refr: Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. 

  Kasih Tuhanku sungguh besar, kasihNya padaku. 

---- duduk  

DOA HARI INI  

P2 Jemaat Tuhan, mari berdoa kepada Allah : 

Ya Allah Tritunggal yang Mahakudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus.  

Kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal.  

Engkau maha tinggi dan maha agung yang mengatasi segalanya.  

Semua yang bernafas memuji dan sujud menyembah-Mu.  

Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam 

hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan 

membarui kami yang tulus mengaku kepada-Mu.  

Engkau telah memperlengkapi kami semua dengan karunia-karunia Roh 

Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia pun untuk kami 

kembangkan dalam menghadapi dunia ini.  

Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus 

agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang 

pilihan, jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus.  

Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil 

menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam pelayanan hidup kami. 

Karena Engkaulah Allah yang setia bagi kami. Terpujilah nama-Mu.  

alam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.  

 



 - 4 - 

PEMBERITAAN FIRMAN  

 

Jemaat KMM 108 : 1  “TUHAN, ENGKAULAH HADIR”    

1. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku; 

Sama dengan udara kuhirup kasihMu. 

Dalam denyut jantungku kuasaMu bekerja; 

Tubuh dan panca ind’ra, Kau menggerakkannya. 

Dikau yang kukasihi dalam sesamaku; 

Dikau yang aku puji dalam ciptaanMu! 

 

KESAKSIAN PUJIAN  
 
 

 
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS  

PF  . . . . . . . . . . . . . .  
 

PEMBACAAN ALKITAB           ---- berdiri  

PF  Jemaat, mari mendengar Firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. 

Haleluya! 
 

Jemaat KJ 473a  “HALELUYA” do = g 

  Haleluya, haleluya, haleluya! 
 

P2 Bacaan Alkitab hari ini dari Kejadian 9 : 1 - 10 yang mengatakan : . . . . . . 

Demikian Pembacaan Alkitab. 
 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di dalam hatimu 

dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 

Jemaat   KJ 474  “Kepadamu Puji-Pujian”  do = g 

 KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, 

 Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi! 

---- duduk  

KHOTBAH  

“PERJANJIAN YANG ABADI” 
---- saat teduh  
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JAWABAN UMAT 

 
Jemaat KJ 145 : 1   “MARI TUTURKAN KEMBALI”  do = es 

1. Mari tuturkan kembali, kisah yang indah benar.  

Warta berharga sekali, Yesus Pahlawan besar.  

Bahwa di malam lahirnya malak menyanyi merdu:  

“Hormat dib’ri bagi Allah; dunia beroleh restu”. 

Refr :  Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar.  

Warta berharga sekali, Yesus Pahlawan besar. 

 

DOA SYAFAAT 

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

 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P3 Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi 

persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya: “Mengucap syukurlah 

dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus 

Yesus bagi kamu”. (1 Tes 5 : 18)  

 Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 

   

(membaca prosedur pemberian persembahan yang ada di mimbar kecil) 
 

--- Bagi Jemaat yang berada di rumah, persembahan dapat dimasukkan ke dalam 

Amplop 1 yang sudah disediakan oleh keluarga dan dibawa ke Gereja, atau 

menggunakan persembahan digital atau dengan cara transfer ke rek Gereja. 

Dan Amplop 2, diperuntukkan bagi Renovasi Gereja atau transfer langsung ke 

Rekening Panitia Renovasi. --- 

 

Jemaat KJ 288 : 5   “MARI, PUJI RAJA SORGA”     do = d 

5. Sujudlah, hai bala sorga, abdi Allah terdekat; 

 Turut, bintang, bulan, surya, tiap waktu dan tempat. 

 Puji Dia, puji Dia, Sumber kasih dan berkat! 
 

(Jemaat memberikan persembahan) 
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P E N G U T U S A N 

DOA PERSEMBAHAN                --- berdiri  

P3 Jemaat, mari menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa:  

 Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena kasih dan pengurbanan-

Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar 

bahwa persembahan kami tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-

Mu. Terima dan kuduskan, Ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih 

dan keadilan demi kemuliaan namaMu. Amin.  

 

WARTA JEMAAT (P3)           ---- duduk  

 

AMANAT PENGUTUSAN                     ---- berdiri  

PF  Pergilah dengan damai sejahtera Kristus. Kembalilah ke dalam kehidupanmu 

sehari-hari dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. 

 

Jemaat GB 104 : 1   “JANJI TUHAN SELALU DIGENAPI”  do = d 

1. Janji Tuhan selalu digenapi. Ia utus Roh Kudus bagi kita  

agar kita selalu dikuatkan. Laksanakan amanat Tuhan Yesus. 

Refr : Mari kita bersaksi, melayani, mewartakan berita kes’lamatan  

agar dunia mengaku dan percaya: “Yesus Kristus,  

Sang Jurus’lamat dunia!” 

 

BERKAT 

PF   Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-

Nya :  

TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau; 

TUHAN menyinari engkau dengan wajahNya 

dan memberi engkau kasih karunia; 

TUHAN menghadapkan wajahNya kepadamu, 

dan memberi engkau damai sejahtera. 
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do = c MM + 84

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

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

Jemaat  GB 402a  “AMIN”  do = c 
 

 
 
 
 
 
 

 

“Selamat memasuki Tahun anugerah Tuhan yang baru” 
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