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Minggu, 16 Mei 2021 
 

Pdt. Roberth Willem Maarthin - pukul 09.00 WIB 
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2 

Persiapan diri : 
 Jemaat bersiap di ruang ibadah dan doa pribadi 
 Pembagian tugas pelayan dan doa di konsistori 

~~ lonceng dibunyikan 
UCAPAN SELAMAT DATANG 

P2 : Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus! 
Selamat pagi/ sore . 
Pemberita Firman dan pelayan Liturgi menyambut dengan penuh 
sukacita kehadiran saudara-saudara dalam ibadah Hari Minggu 
Pemuliaan Yesus Kristus di GPIB Jemaat Gibeon 
Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan ungkapan 
syukur yang berkenan kepada Tuhan supaya kita diberkati oleh-Nya. 

  Pemberita Firman dalam ibadah ini adalah : 
1. Pdt. Roberth Willem Maarthin pada pukul 09.00 WIB 
2. Pdt. Simon Hans Raprap pada pukul 17.00 WIB  

 

UNGKAPAN SITUASI 

P2 : Yesus Kristus telah bertakhta di surga yang mulia sebagai Raja dan 
Tuhan, dikelilingi segala makluk surgawi, para martir dan orang-
orang percaya yang telah menang. Mereka semua menyembah-Nya 
dan menyanyikan pujian siang dan malam. 

  Yesus Kristus adalah Raja dan Tuhan atas semesta. Segala kuasa di 
surga, di bumi dan di bawah bumi telah di letakkan di bawah 
kakinya. Raja-raja bangsa-bangsa pun sujud menyembah kepada-
Nya. Kita yang telah ditebus dan diselamatkan-Nya ikut sujud 
menyembah, mengagungkan dan meninggikan nama-Nya.   

 

AJAKAN BERIBADAH 

P2 : Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di 
tengah-tengah persekutuan kita. 

 

MENGHADAP TUHAN 
 

Jemaat menyanyi :    YA TUHAN, KAMI PUJI NAMAMU BESAR    (KJ. 7) 
 

1. Ya Tuhan kami puji namaMu besar 
Ya Bapa, mahlukMu menyanyi bergemar 
Langit buana, Laut bersyukur semua 
Malaikat segenap memuji Dikau Jua 
KemuliaanMu tetap senantiasa 
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa 
 

----- Prosesi Alkitab dibawa masuk  
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2. Para rasul di sorga kemuliaan-Mu 
  Serta nabi dan martir mengagungkan-Mu. 
  G’reja yang t’lah menang dan yang di perjuangan 
 Mengaku nama-Mu, madahnya berkumandang. 
 Terpuji rahmat-Mu di bawah dan di atas. 
 Ya Bapa yang kekal, kasih-Nya tak terbatas. 

 

V O T U M 

PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit 
dan bumi. 

 

Jemaat: (menyanyi)  1    .    1    . 
                     A  -  - min 
 

NAS PEMBIMBING                                 Wahyu 5 : 13 

PF : Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi 
dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di 
dalamnya, berkata : “Bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi 
Anak Domba, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan 
kuasa sampai selama-lamanya.” 

 

S A L A M 

PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa  dan Kristus 
Yesus, Juruselamat kita, menyertai kamu. 

Jemaat: dan menyertaimu juga. 
 

Jemaat menyanyi :      MULIA, MULIA NAMANYA  (KE. 42)                 (do=g; 4/4  MM  + 92) 
 

   Mulia, mulia nama-Nya. Bagi Yesus kemuliaan, puji sembah! 
Mulia, kekuasaan-Nya memb’ri berkat bagi jemaat, 
Bersyukurlah! Pujilah, tinggikanlah Rajamu, Yesus. 
Dialah selamanya Sang Raja benar. 
Mulia, mulia nama-Nya Sang Penebus, Mahakudus, 
Mahabenar. 

 (duduk) 
 

DOA HARI INI 

P2 : Jemaat, kita berdoa : 
  Ya Allah TriTunggal (Bapa dan Anak dan Roh Kudus). Termulialah 

nama-Mu. Kami semua bersyukur di Hari perayaan Kenaikan Yesus 
Kristus ke surga. Engkau naik untuk menjadi Tuhan dan Raja yang 
berkuasa di semesta jagad raya. Di dahapan-Mu, kami bersujud 
sembah sambil mengakui semua kesalahan dan dosa, baik yang 
masih tersembunyi di hati dan pikiran, maupun yang terlihat di 
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dalam perkataan dan tindakan. Kami sering melupakan ajaran-Mu 
dan tidak memelihara perintah-Mu di hati. Kami meninggalkan 
kasih setia Tuhan dan lebih menghiasi diri kami dengan 
kesombongan dan keinginan daging. Ampunilah kami, ya Allah. 
Berilah kami kuasa dan kemuliaan-Mu. Bimbinglah kami dengan 
hikmat-Mu di dalam seluruh karya, usaha dan layan kami agar 
melakukannya seturut kehendak-Mu. Berkatilah kami dan anak-
anak kami di persekutuan ibadah ini. Di dalam nama Yesus Kristus, 
Tuhan dan Raja kami. Amin.  

 
 

Jemaat menyanyi :   JANGANLAH HAI ANAKKU  (GB. 48)   (do=d; 4/4  MM  + 72) 
 

1. Janganlah hai anakku, ajaran ibumu engkau sia-siakan. 
Jagalah hai ankku, perintah dan nasihat ayahmu. 
 

2. Tambatkanlah selalu semua firman Tuhan pada loh hatimu,  
dan jadikanlah kalung yang menghiasi pada lehermu. 

 
KESAKSIAN PUJIAN  
Bagi-Mu Ya Tuhan  (PS Pelkat PKB MUPEL Jakarta Selatan)  

 

. . . . Saat Teduh 
 

 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

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

PEMBACAAN ALKITAB 

PF : Jemaat, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab, 
   Haleluya! 
 

Jemaat menyanyi : GHALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU  (GB 394) 
              (do=f; 2/4 MM + 72) 

Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya! 
Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya, 
Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya! 
 

P1 : Pembacaan Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Amsal 3 : 1 – 4  
   yang mengatakan: . . . . . . . . .  
   Demikian pembacaan Alkitab. 
 

PF : Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam 
hatimu kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
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Jemaat menyanyi :  KEPADAMU PUJI-PUJIAN  (GB 392b)           (do=bes; 4/4 MM + 72) 

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

 (duduk) 

 
K H O T B A H 

---saat teduh  
--- menghayati firman Tuhan yang telah didengar 

 

JAWABAN JEMAAT 
 

Jemaat menyanyi:   MAHAKASIH YANG ILAHI  (GB 237a)         (do=f; 4/4  MM + 138) 
 

  1. Mahakasih yang ilahi, nikmat sorga turunlah 
mendiami hati kami ‘Kau mahkota kurnia. 
Yesus, Kau berlimpah rahmat,  
Sumber kasih yang besar.  
Datanglah membawa s’lamat 
bagi kami yang resah. 

 

  3. Sempurnakan ciptaan-Mu, basuh noda dan cela; 
tunjukkanlah bumi baru yang penuh bahagia! 
Makin mulia, makin suci diri kami ubalah 
sampai nanti kami puji Dikau dalam t’rang baka. 

 
 

PENGAKUAN IMAN                           (berdiri) 
PF+J : AKU PERCAYA .................................................dst. 

(duduk) 

DOA SYAFAAT 

PF : . . . . .  (diberi kesempatan jemaat berdoa pribadi)  
  Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu, kami mohon: 
Jemaat: Dengarkanlah doa kami. 
PF : Peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Raja, yang 

telah mengajar kami berdoa: 

Jemaat: BAPA KAMI YANG DI SORGA ..................................... dst. 
(Diakhiri dengan menyanyi): 

  KAR’NA ENGKAULAH    (GB 389b)       (do=bes; 4/4 MM+80) 

Kar’na Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa 
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 
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PENGUCAPAN SYUKUR 

P3 : Jemaat, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi 
persembahan sebagai tanda penyerahan seluruh hidup kepada-Nya. 
Alkitab mengajarkan: “Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah 
kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu 
berkekurangan.” (Amsal 11:24) 

   Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara 
berikan. 

 
Jemaat Menyanyi:  DUNIA INI UNTUK KEMULIAAN TUHAN  (GB 89)    

(do=f; 3/4  MM +138) 
 

  1. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 
Kita perbuat apa dengannya? Amin. 
Amin, amin, amin, amin. 
Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 

 

Semua : 2. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 
Kita perbuat apa dengannya? Amin. 
Amin, amin, amin, amin. 
Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 

 

….. 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. ---  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Semua : 3. Bakti umat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 
Kita perbuat apa dengannya? Amin. 
Amin, amin, amin, amin. 
Bakti umat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 

 

DOA SYUKUR 
P3 : Jemaat, silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada 

Tuhan dalam doa syukur: 
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Ya Tuhan Sumber segala berkat. Kepada-Mu, kami memberi 
persembahan persepuluhan, persembahan syukur dan persembahan 
sukarela dengan hati tulus ikhlas. Sebab semuanya adalah dari tangan-
Mu. Terima dan kuduskan pemberian kami, ya Tuhan, agar dikelola 
dengan benar dan digunakan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu 
dan menghadirkan sejahtera di dalam jemaat dan di tengah 
masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus yang  layak menerima segala 
kuasa, hormat, kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. 

 (duduk) 
 

P E N G U T U S A N 
WARTA JEMAAT 

P3 : ................... 
 

AMANAT PENGUTUSAN                                                                          (berdiri) 

PF : . . . . . 
 

Jemaat Menyanyi:  KIDUNG YANG MERDU DI HATIKU   (GB 260)               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Bila ‘ku dirundung kemelut, 
 Pencobaan yang berat; 
 Hatiku tak takut dan kecut, 
 Kar;na Tuhanku dekat. Refr. ...  

do = g MM + 100

3 3   2 3 4 3 3   2 6 . 7   1 1 2 5 4

Ki-dung  yang mer-du di ha-ti - ku, Yesus membi - sik- kan-

3 . 4 . ' 5 3 2 3 4 3 3 2 6 . 7   5 4 7

nya:   "Ja-ngan ta - kut,'Ku ber- sa - ma- mu dalam kancah

Refrain

Diskan 5 . 3 . 2 . 5 . 5   7   2  5 5 . . . '

cf Na    - ma Ye - sus in-dah dan merdu,

3   2 1 . . . ' 5 6 7 1 4 . 7 . 5   2   5  2 3 . . . '

du-ni- a." Ye - sus, na - ma Ye - sus in-dah dan merdu,

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

mem  - b'ri ki    -  dung yang mengi - si hi - dup-ku.

5 6 7   1 2 . 6 .   7 5 4   7 3 2 1 . . .

membe- ri-kan ki    -  dung yang mengi - si hi - dup-ku.
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B E R K A T 

PF   : Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah 
berkat-Nya :  . . . . . . 

 

Jemaat menyanyi :    AMIN  (GB 402b)                       (do=f; 2/4 MM + 52) 
 

 
 

 
Jemaat tetap berdiri bersaat teduh--- 

penyerahan Alkitab  -- menyampaikan Salam Virtual.... 

 


