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TATA IBADAH KELUARGA 
GPIB Jemaat “GIBEON” Jakarta 

Rabu,  7 April 2021 
PF : Pdt. Melkianus Nguru, M. Th 

        

 
 

Persiapan : a.  Doa Presbiter   b.  Saat teduh 

 
UNGKAPAN SITUASI 

P1 :   Saudaraku, dahulu kita semua tenggelam dalam lumpur dosa, tetapi 

sekarang oleh karena kasih karunia Allah, kita telah dibenarkan. Kematian 
Kristus di kayu salib telah menempatkan kita dalam koridor Allah sehingga kita 

beroleh penebusan. Mari bersyukur kepada Tuhan, oleh karena Dia telah 
memperkenankan kita benar di hadirat-Nya. 

               --- berdiri  

 

 MENGHADAP TUHAN 
 
Kidung Pujian :   KJ 13 : 1&2 “ALLAH BAPA, TUHAN”      do=g 3ketuk 
                      

1. Allah Bapa, Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu! 

Allah Bapa, Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu! 
Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anakMu.  

Datanglah dengan kasih-Mu! 
 

2. Yesus Kristus, Tuhan, yang membawa kes’lamatan, 
Yesus Kristus, Tuhan, yang membawa kes’lamatan, 

Lahir dalam dunia ini, mati, tapi bangkit lagi, 

Kaulah Jurus’lamat kami! 
 

DOA PEMBUKAAN 
P1 : Ya Bapa, kami bersyukur untuk ruang jumpa dan kesempatan yang engkau 

perkenan pada kami. Saat ini ya Tuhan, kami hendak memulai ibadah kami. 
berkatilah ibadah kami dari awal hingga selesai. Dalam nama anakMu Tuhan 

kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 
 

PEMBACAAN MAZMUR : MAZMUR  32 : 1 - 5              (responsoria) 
--- duduk  

 

Kidung Pujian :  KJ 27 : 1&3 “MESKI TAK LAYAK DIRIKU”   do-es  6 ketuk 
                       

1. Meski tak layak diriku, tetapi kar’na darahMu  

 dan ka’rna Kau memanggilku, ‘ku datang, Yesus, padaMu. 

 3.   Terombang-ambing, berkeluh, gentar di kancah kemelut,  

 ya Anak domba Allahku, ‘ku datang kini padaMu. 
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PEMBERITAAN FIRMAN 
   

Doa Epiklese    

Pembacaan Alkitab  

PF : Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan Firman TUHAN 

hari ini adalah : ROMA 5 : 6 - 11 yang mengatakan ……. 

   Demikianlah Firman Tuhan, Haleluya….! 
 

 Umat :       KJ 473a: “Haleluya”  
 

 
 

      Ha - le  -  lu - ya,  Ha-le  - lu - ya,  Ha -le - lu         -     ya   
  

--- duduk  

KHOTBAH : “DIPERDAMAIKAN DAN DISELAMATKAN” 

 

 

JAWABAN UMAT 
 

 
Kidung Pujian :  KJ 376 “IKUT DIKAU SAJA, TUHAN”    do=D 4 ketuk  

                         

                    Ikut Dikau saja, Tuhan, jalan damai bagiku;  

     Aku s’lamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. 
 

     Refr :  Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi pada-Mu: 
      dalam Dikau, Jurus’lamat, ‘ku bahagia penuh! 

    

DOA SYAFAAT  

PF : ....... (Doa Syafaat diakhiri dengan Doa Bapa Kami & Doxologi GB 389b)                  

 

Pengucapan Syukur : 

P2   : Mengucap syukur lahir dari hati yang memahami bahwa apa yang kita 

miliki hanya bersumber dari Dia, Allah, Sang Pemberi berkat kehidupan. 
Mengucap syukur lahir dari hati yang mengasihi TUHAN dengan tulus dan 

jujur. Mari kita bawa persembahan syukur kita dengan penuh sukacita ke 
hadapan-Nya. 

 

Kidung Pujian : GB 84 “INILAH UNGKAPAN SYUKURKU” do=f 4/4 MM+88                          
 

→ Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepada-Mu; 

kuberikan dari hatiku, terimalah. 

Kupersembahkan kepada-Mu dengan seluruh jiwa ragaku; 
kiranya berkenan di hadirat-Mu. 
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….. saatnya memberi persembahan ..... 
 

 

-- 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 rekening Gereja. 
Dan Amplop 2, diperuntukkan bagi Renovasi Gereja atau transfer langsung ke Rekening 

Panitia Renovasi. -- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 → Ajarlah aku, ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu 

 untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. 

 Utuslah aku, ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah. 
 Pakailah diriku turut maksud-Mu. 
 

--- berdiri  
 

DOA SYUKUR 

P2 :  Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa : 

Karena begitu besar KasihMu ya Tuhan, sehingga Engkau datang ke dalam 
dunia ini. Terima kasih untuk pengorbanan anakMu di kayu salib. Saat ini 

ya Tuhan kami membawa persembahan sukarela, sebagai bentuk rasa 
syukur kami. Terimalah ya Tuhan, guna pelayanan kasih dan keadilan 

gerejaMu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin 
 
 

  
PENGUTUSAN         

 
                   --- berdiri  

Amanat Pengutusan 

PF : Umat yang dikasihi Allah,  

Pergilah dalam keseharianmu, jalanilah kehidupanmu dengan penuh 

ketaatan kepada Kristus Yesus, TUHAN yang kita imani. Berdirilah teguh 

walau badai hidup menepamu. Sebab Yesuslah andalamu!  
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Kidung Pujian :GB 231   “DALAM HIDUP BERIMAN”      do=f 6/4 MM+92 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

BERKAT 

PF  : “Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan   

     persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.”  

  (II KORINTUS 13 : 13) 
 

Umat  :(GB 402a)  Amin. 
 

 

 
  

 
 

- Salam Persekutuan -  

 


