TATA IBADAH KELUARGA
GPIB Jemaat GIBEON Jakarta

Rabu, 21 April 2021
PF : Pdt. Melkianus Nguru, M. Th
Persiapan : a. Doa Presbiter b. Saat teduh

UNGKAPAN SITUASI
P1 : Umat Tuhan, Rencana Tuhan selalu indah di setiap sendi-sendi kehidupan
orang percaya. Bahkan di balik kesesakan sekalipun selalu ada rencana damai
sejahtera. Lalu, percayakah saudara akan proses Tuhan dalam seluruh aspek
kehidupan? Marilah saudara, kita mendengar jawaban TuntunanNya, kita
bersekutu ke hadirat-Nya. Mari berdiri dan memuji memuliakan nama Tuhan
dengan bernyanyi dari :
MENGHADAP TUHAN
 Nyanyian Jemaat : GB 16 : 1 “Kau Yang Layak”

Do=a 3/4 MM +104

1. ‘Kau yang layak, ‘Kau yang layak,
‘Kau yang layak, Tuhan;
layak ‘Kau t’rima puji-pujian,
hormat dan kuasa penuh.
Segala sesuatu telah ‘Kau ciptakan
seturut dengan maksud-Mu;
semuanya ada kar’na karya-Mu ‘Kau yang layak, Tuhan.
DOA PEMBUKAAN
P1 : Terpujilah Engkau sang-Khalik Jurus’lamat kami. Oleh karena anugerah
karunia-Mu, kami berjumpa dalam ruang-ruang persekutuan ini. Dan karena
itu juga ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati Ibadah keluarga
gabungan saat ini dari awal hingga selesai. Dalam Kristus kami berdoa,
Amin.
PEMBACAAN MAZMUR : MAZMUR 1 : 1 - 6

(responsoria)

--- duduk 

Kidung Pujian : GB 61 : 1 “TUHAN, AJARKANLAH KEHENDAKMU ”
Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu ;
nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu.
‘Ku s’rahkan hidupku pada bimbingan-Mu,
dekatkan diriku kepada-Mu.
Hal. 1

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 Kisah Para Rasul 9 : 7 - 9 yang
mengatakan .......
Demikianlah Firman Tuhan, HALELUYA !
Umat :

 GB 393 “HALELUYA”
do = d
Haleluya! Haleluya! Nama Tuhan terpujilah!
Haleluya! Haleluya! Nama Tuhan terpujilah!

-duduk-

KHOTBAH : “SIAP DIPROSES TUHAN”
JAWABAN UMAT
Kidung Pujian : GB 50 : 1 “Perubahan Ajaib”

do=g 4/4 MM+ 92

1. Perubahan ajaib terjadi padaku,
ketika kasih Yesus masuk di hatiku.
Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku,
hingga hidupku yang lama kini jadi baru.
Refrain :
Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku,
tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku.
Aku ingin selalu tetap di jalan-Nya
dan menjadi saksi Kristus kini dan s’lamanya.
DOA SYAFAAT
PF
: ....... (Doa Syafaat diakhiri dengan Doa Bapa Kami & Doxologi KJ 475)
Pengucapan Syukur :
P2
Jadi, karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan,
marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan syukur kita
dengan penuh ketulusan dan tangan yang terbuka untuk kemuliaan
nama-Nya.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.

Hal. 2

Kidung Pujian : KJ 450 : 1&2 “Hidup Kita Yang Benar”
1. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur.
Dalam Kristus bergemar; janganlah tekebur.
Refrein : Dalam susah pun senang; dalam segala hal
Aku bermazmur dan ucap syukur;
itu kehendakNya!
….. 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. --

2. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang,
aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Ref. ...
DOA SYUKUR
P2 :
Jemaat Tuhan, marilah mendoakan persembahan syukur kita:
Ya Allah, terimakasih karena malam ini kami berkumpul dalam kehangatan
bersama dengan persekutuan keluarga. terimalah persembahan syukur
kami, meskipun pemberian kami tidak sebanding dengan berkatMu,
berkatilah persembahan kami ini guna pelayanan, kasih dan keadilan
gerejaMu. Dalam Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin.

PENGUTUSAN
Amanat Pengutusan
PF : Jemaat Tuhan, Pulanglah dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah engkau
dengarkan.
--- berdiri 

Hal. 3

Kidung Pujian : KJ 426 : 1 “Kita Harus Membawa Berita”

do = e

1. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap
tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap,
dan damai yang menetap.
Refrein : Kar’na g’lap jadi remang pagi dan remang jadi siang t’rang.
Kuasa Kristus ’kan nyatalah, rahmani dan cemerlang.
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-

~ Tuhan Memberkati ~

Hal. 4

