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PERSIAPAN 

 Doa para Pelayan bertugas 
 

Ucapan Selamat Datang 

P2 Umat kekasih Tuhan, Shalom! 

Pemberita Firman dan pelayan liturgi mengucapkan Selamat datang dan 

Selamat beribadah di hari Minggu ke VI Sesudah Paskah bagi setiap 
pribadi, maupun keluarga-keluarga Kristen yang datang beribadah 

secara langsung di Gereja dan keluarga-keluarga Kristen yang 
beribadah secara daring melalui media YouTube channel GPIB Gibeon 

Jakarta. 

Kiranya Ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi perjumpaan dan 
pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan, serta membawa 

berkat bagi hidup kita.  
Pemberita Firman pada ibadah ini akan dilayani oleh: 

1. Pdt. Jeffrey Willem Christian Sompotan pada pukul 09.00 WIB  

2. Pdt. Melkianus Nguru pada pukul 17.00 WIB 
 

 

MENGHADAP TUHAN 
 

Ungkapan Situasi 

P2 Dalam tradisi Iman Kristen, menurut perhitungan Kalender gerejawi, 

Minggu ke VI sesudah Paskah, dikenal dalam bahasa Latin “Rogate” 
yang artinya “Mintalah”, ini berhubungan dengan Doa yang di 

kumandangkan untuk tumbuh-tumbuhan pertanian. Hal ini sehubungan 

dengan “Panen Rohani” yang di tandai oleh perayaan Pentakosta nanti. 
 

Ajakan Beribadah 

Jemaat Tuhan. Marilah  berdiri, untuk menyambut Firman Tuhan hadir 

di tengah-tengah persekutuan kita sambil bernyayi dari:  
 

Jemaat   KJ 452 : 1&2 “Naikkan Doa Enggan”    do = g  4 Ketuk  
 

Naikkan doa tak enggan; Yesus pasti berkenan. 
Doa itu p’rintah-Nya: Ia tak menolaknya. 

 
---------- Prosesi Memasuki Ruang Ibadah ---------- 

 

Maharaja Dialah, tak terbatas kuasaNya: 
Minta saja apapun; pasti sanggup Tuhanmu! 

 

Votum  

PF Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama TUHAN yang 

menjadikan langit dan bumi.  

J Menyanyi A-min 
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Nas Pembimbing  

PF Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, 

fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu 

saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta 

kelakukannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus 

diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut 

gambar Khaliknya. (Kolose 3 : 8 - 10) 
 

Salam  
PF Kasih karunia dan damai sejahatera dari  Allah Bapa kita  dan dari Tuhan 

kita,  Yesus Kristus,  menyertai kamu sekalian.  

J Dan menyertaimu juga. 
 

Jemaat  GB 46 : 1  “Tuhan Yesus Sungguh Sayang”    
do = d 2/4 MM + 88 
 

Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padaNya. 

Tuhan Yesus s’lalu jaga diriku, aku aman dilindungiNya. 
Ia mengajarkanku menyenangkan hatiNya  

dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. 

Ia mengajarkanku taat pada firmanNya  
agar aku memuliakan namaNya. 

   -duduk- 
 

DOA HARI INI  

P2  Jemaat, mari berdoa :  

Terpujilah Engkau, ya Allah sang pemelihara kehidupan kami. terimakasih 

untuk semua berkat yang telah Engkau kurniakan di hari yang indah ini. 
Terimakasih untuk suka, duka, nafas hidup, keluarga, sanak-saudara 

sehingga kami boleh  berjumpa dalam Ibadah di hari minggu yang baru ini. 
Layakkanlah kami di hadiratMu dan berkenanlah atas ibadah kami ini. 

Saat ini ya Tuhan, sebagai manusia yang rentan, kami mengaku bahwa 

sering kali kami jatuh dalam pencobaan. Sering kali kami tergoda untuk 

berbuat jahat dan menyakiti hatiMu. marah, iri hati, congkak dan melupakan 

sesama kami sehingga kami mengabaikan nasihat-nasihat Firman kasihMu. 

Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa. tahirkan dan baruilah hati dan 

pikiran kami serta seisi rumah  tangga kami.  

Ya Allah Rahmani, engkau telah memberikan sukacita dan damai sejahtera 

oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bangkitkanlah kami kegirangan 
keselamatan dariMu. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu 

meneruskan sukacita dan damai sejahteraMu kepada orang lain dengan 
memberitakan kabar keselamatan dariMu melalui talenta kami. Dalam nama 

Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 
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Jemaat  GB 60 : 1   “FirmanMu, Tuhan, Adalah Kebun”      

do = bes  4/4 MM + 84 

FirmanMu, Tuhan, adalah kebun penuh kembang. 

Yang datang ingin memetik, bersuka dan senang. 

FirmanMu tambang yang penuh permata mulia; 

Takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. 
 

PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN 
 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS  

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

PEMBACAAN ALKITAB                     -berdiri- 

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

 

Jemaat  GB 394 “Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu”  
 

P1 Bacaan Alkitab hari ini dari Ulangan 30:1-6 yang mengatakan : . . . .   

Demikian Pembacaan Alkitab. 
 

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

hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 

Jemaat   GB 392b “Kepadamu Puji-Pujian”     do = bes 4/4 MM + 72   

 KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan: 
 Ya Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. 

  -duduk- 
 

PF KHOTBAH    : KEMBALI KEPADA TUHAN MAKA AKAN DIPULIHKAN 

--- saat teduh --- 
 

JAWABAN UMAT 

 

Jemaat   GB 354 :   1&2 “Hidup Yang Sedih Jadi Melodi”    
do = bes   2/4 MM + 100 

1. Hidup yang sedih jadi melodi  

yang penuh dengan irama kabar-Mu! 

Yesus, Kau beri isi melodi  

melagukan kemenangan salibMu! 

Di dalam hatiku Kau buat harmoni:  

nada-nada fals diganti simfoni! 

Hidup yang sedih jadi melodi  

yang penuh dengan irama kabarMu! 
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2. Hidup yang bersih, muka berseri  

mencerminkan bahwa jiwaku sembuh! 

Iri dan benci sudah berhenti,  

kar’na Yesus t’lah mengisi hatiku! 

Dan kalau hidupku kena disharmoni,  

Yesuslah tetap memimpin simfoni! 

Hati yang bersih, muka berseri  

mencerminkan bahwa diriku sembuh. 

 

Pengakuan Iman Rasuli                             -berdiri- 

PF Umat  yang  dikasihi  TUHAN, bersama semua orang percaya di 

segala waktu dan tempat marilah kita mengikrarkan Pengakuan 

Iman Rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata :   
          

Umat  Aku percaya kepada Allah …… 

   -duduk- 
 

Doa Syafaat  

PF  …  

 Ya Tuhan, dalam pengasihanMu kami mohon:  
 

Jemaat dengarlah Doa Kami.  
 

PF  Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat,  

 yang telah mengajar kami berdoa :  
 

PF+Jemaat Bapa kami yang di sorga ……… (Doxologi GB No.389a)  
 

 

PENGUCAPAN SYUKUR 

 
PENGUCAPAN SYUKUR 

P3 Kekasih-kekasih Tuhan, Marilah kita memberi persembahan sukarela kepada 

TUHAN sebagai bentuk rasa syukur kita kepadaNya. Dengarlah Nats Alkitab 

dalam Roma 12:1 yang mengatakan, “karena itu saudara-saudara, demi 

kamurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan 

tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan 

kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati”. 
 

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
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Jemaat  PKJ 149 : 1&2   “Ucap Syukur Pada Tuhan”     do = d 2 ketuk 
 

1. Ucap syukur pada Tuhan kar’na kita di s’lamatkan olehNya. 
Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagiNya. 

 
 

….. 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 / transfer langsung ke 

Rekening Panitia Renovasi. ---  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2. Nyanyikanlah dengan riang kar’na kasih setia Tuhan nyanyilah. 

Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagiNya. 

 

      -berdiri- 

Doa Persembahan      

P3 Umat Kekasih Tuhan, mari mendoakan persembahan syukur kita kepada 

Tuhan, kita berdoa : 

Ya Allah Tuhan kami, kami memuji keagungan kasihMu. terimalah 

persembahan syukur ini sebagai persembahan yang harum di pelataran 

mezbahMu. Sebab dari padaMulah segala sesuatunya dan dari tanganMu-lah 

berkat yang kami peroleh ini. Amin. 

-duduk- 

 
 

PENGUTUSAN DAN BERKAT 
 

Warta Jemaat  
-berdiri- 

Amanat 

PF Jemaat Kekasih Tuhan. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam 
kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah saudara 

dengar 
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do = es MM + 92

5 . 4 3 . 3 . 2 1 . 3 3 5 3 3 1 ' 3 1 2 1 . .

5 . 4 3 . 3 . 2 1 . 1 1 1 1 1 5 ' 1 5 . 5 . .

A   - min, a   - min, ya, be - nar a  - da- nya, a    - min.

5 . 4 3 . 3 . 2 1 . 5 5 3 5 5 3 ' 5 3 4 3 . .

5 . 4 3 . 3 . 2 1 . 1 1 1 1 1 1 ' 5 . 1 . .

5 . 4 3 . ' 6 5 6 5 . . ' 3 3 5 3 3 1 ' 3 1 2 1 . .

5 . 4 3 . ' 6 5 6 5 . . ' 1 1 1 1 1 5 ' 1 5 . 5 . .

A   - min, a   - min, ya, be - nar a  - da- nya, a    - min.

5 . 4 3 . ' 6 5 6 5 . . ' 5 5 3 5 5 3 ' 5 3 4 3 . .

5 . 4 3 . ' 6 5 6 5 . . ' 1 1 1 1 1 1 ' 5 . 1 . .

Jemaat  KJ 339  “Maju, Laskar Kristus”      do = es  4 ketuk 
 

Maju, laskar Kristus, lawan kuasa g’lap!  

Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap!  

Rajamu sendiri jalan di depan;  

majulah, iringi panji cemerlang! 
   

Refrain :  

Maju, laskar Kristus, lawan kuasa g’lap! 

Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap! 

 

B e r k a t 

PF Arahkanlah hatimu kepada TUHAN serta terimalah berkat-Nya: 

   Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus, dan Kasih Allah,  

dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 

 

Jemaat Menyanyi : GB 401 “AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA” 

    

 

 

 

 

 

 

 

SAAT TEDUH 

 
~Selamat Hari Minggu, Tuhan Memberkati~ 
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