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TATA IBADAH KELUARGA 
GPIB Jemaat “GIBEON” Jakarta 

Rabu,  14 April 2021 
PF : Sdr. Dilivio Messakh 

        

 
 

Persiapan : a.  Doa Presbiter   b.  Saat teduh 

 
UNGKAPAN SITUASI 

P1 :  Shalom! Bapak, Ibu, Saudara yang di berkati Tuhan. Salam jumpa dalam 

ruang-ruang ibadah keluarga saat ini. Kita bersyukur dan bersuka-cita karena 
pemeliharaan yang begitu nyata dalam kehidupan. Oleh sebab itu, kita 

menyembah Dia lewat ibadah sebagai bentuk penyembahan kita kepada-Nya. 
Kiranya ibadah saat ini  memberikan kesadaran dan kesejukan iman bagi diri 

kita. Mari berdiri dan memuji memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi 
dari : 

      

 MENGHADAP TUHAN 
 
Kidung Pujian : KJ 17 : 1&3 “Tuhan Allah Hadir”  do=as 2 dan 3 ketuk 
 

Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud disini.  

  Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia.  

Marilah, umat-Nya hatimu serahkan dalam kerendahan. 
 

Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia; 

Jiwa-raga kami, hidup seluruhnya, Tuhan, Kaulah yang empunya. 

Dikaulah, Yang Esa, patut dimuliakan seberhana alam. 
 

DOA PEMBUKAAN 
P1 : Bapa dalam kerajaan sorga, kami mensyukuri rahmat kasih-Mu. saat dimana 

kami dapat beribadah, sekalipun di tengah jarak dan ruang yang berbeda. 

bawalah kami berjalan dalam kebenaran-Mu, sebab kami yakin dan percaya 
Engkau hadir bersama dengan kami. berkati Ibadah ini ya Tuhan dari awal 

hingga selesai, dalam Kristus kami berdoa, Amin. 
 

PEMBACAAN MAZMUR : MAZMUR  121 : 1 - 8              (responsoria) 
--- duduk  

Kidung Pujian : KJ 457 : 1  “Ya Tuhan, Tiap Jam” do =as  3ketuk 
 

Ya Tuhan, tiap jam ‘ku memerlukan-Mu, 
Engkaulah yang memb’ri sejahtera penuh. 

Refrein :  Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan; 

‘ku datang, Jurus’lamat, berkatilah! 
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PEMBERITAAN FIRMAN 
   

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus : 

PF : ................ 
 

Pembacaan Alkitab  
PF : Umat yang dikasihi TUHAN, marilah Berdiri kita mendengar Firman 

TUHAN. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan Firman 
TUHAN hari ini, terpilih dari Mazmur 126:1-6  yang mengatakan....... 

   

    Demikianlah Firman Tuhan, HALELUYA ! 

Umat :    “Haleluya”  

 
 
 

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

-duduk- 
 

KHOTBAH : “BERSANDAR KEPADA TUHAN” 
 

 

JAWABAN UMAT 
 

 

Kidung Pujian : GB 252 : “Berpeganglah Pada Janji Tuhanmu”  
        do=a 4/4 MM + 104 
     

Berpeganglah pada janji Tuhanmu.  
Di sepanjang masa Ia beserta. 

Angkatlah pujian, puji nama-Nya,  
berpeganglah pada janji-Nya. 

  Refrein :   

  Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Jurus’lamat.   
      Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. 

    
DOA SYAFAAT  

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

 

Pengucapan Syukur : 

P2 Saudara-saudara marilah kita mengucap syukur dengan memberi 
persembahan syukur kita dengan penuh ketulusan dan tangan yang terbuka 

untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengarlah nats Alkitab yang mengatakan 

“sebab segala sesuatu adalah Dia, dan oleh Dia dan kepada Dia: Bagi Dialah 
kemuliaan sampai selama-lamanya” (Roma 11 : 36). Tuhan memberkati 

saudara dan persembahan saudara. 
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Kidung Pujian : GB 80 : 1&3 “Mari Bawa Persembahan” 
 

1. Mari  bawa persembahan kepada Tuhanmu;  

dengan hati sukacita, bersyukur pada-Nya.  
Tuhan sudah mengacuhkan kasih-Nya padamu;  

mari mengucap syukur. 

Refrein :   

Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya.  
Bawalah persembahanmu dengan sukacita pada-Nya.  

Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya.  
Bawalah persembahanmu dengan sukacita pada-Nya.  

 

….. 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. -- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.    Apapun yang kau taburkan dengan iman penuh  

itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu.  

Baik sedikit maupun banyak bawalah pada-Nya;  

mari mengucap syukur. 

Refr. ... 
 

DOA SYUKUR 
 

P2 : Jemaat Tuhan, marilah mendoakan persembahan syukur kita: 
Ya Allah Tuhan kami. Kami berterimakasih ketika malam ini kami masih 

berkumpul dalam kehangatan bersama dengan keluarga kami. Saat yang 

sama, kami menyerahkan persembahan syukur kami. terimalah 
persembahan syukur kami, meskipun pemberian kami tidak sebanding 

dengan berkatMu, berkatilah persembahan kami ini guna pelayanan, kasih 
dan keadilan. Dalam Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. 
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PENGUTUSAN         

 

                 

Amanat Pengutusan 

PF : Jemaat Tuhan, Pulanglah dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah engkau 
dengarkan.     

                --- berdiri  

Kidung Pujian : KJ 400 : “Kudaki Jalan Mulia”     do=g 3 ketuk 
 

Kudaki jalan mulia; tetap doaku inilah: 

“Ketempat tinggi dan teguh, Tuhan, mantapkan langkahku!” 

Refrein :   

Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepada-Mu; 

Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan, mantapkan langkahku! 

BERKAT 
 

PF  : “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.”  
  (Bilangan 6:24-26) 

 

Umat   : (GB 402a)  Amin 
 

  
    

    -Salam Persekutuan-  

 

 


