
GEREJA  PROTESTAN  DI INDONESIA BAGIAN BARAT 

(GPIB) 

Jemaat GIBEON Mupel Jakarta Selatan 

 
 
 

 

 

TATA IBADAH HARI MINGGU TRINITAS  

&  

HARI LANJUT USIA NASIONAL KE-25  

(29 MEI 1996 – 29 MEI 2021) 
 

 
 

Tema: 

“MENGUATKAN TATANAN BERGEREJA AGAR MENDATANGKAN BERKAT 
BAGI MASA DEPAN UMAT DAN MASYARAKAT (Ibrani 11:8-10) 

 

Sub Tema : 
‘LANJUT USIA BAHAGIA BERSAMA KELUARGA’ 

    

Minggu, 30 Mei 2021 
Pdt. Sealthiel Izaak – Ibadah jam 09.00 WIB 

Pnt. Jonas Gotlieb Lumban Tobing – Ibadah jam 17.00 WIB 
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Persiapan 
 Jemaat hadir di ruang ibadah dan bersaat teduh pribadi 
 Mempelajari Tata Ibadah dan lagu-lagu 

 Doa para pelayan 
 

Ucapan Selamat Datang 
P2.  Selamat pagi/sore jemaat sekalian….  

  Selamat datang di tengah persekutuan jemaat GPIB Gibeon Jakarta.  
Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah, 

kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah.  

Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur 
yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. 

Hari ini kita memasuki Hari Minggu Trinitas. Di dalam ibadah ini, kita juga 
akan bersyukur atas Hari Lanjut Usia Nasional ke 25. 

   Pemberita Firman saat ini adalah : 

1. Pdt. Sealthiel Izaak pada pukul 09.00 WIB  
2. Pnt. Jonas Gotlieb Lumban Tobing pada pukul 17.00 WIB 

 

Mars Lansia Nasional 

MASA TUA BAHAGIA 
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Ungkapan Situasi  

P2 Panjang umur dan lanjut usia adalah anugerah dan berkat Tuhan bagi 
semua orang yang hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sebagai 

anugerah Tuhan, para lanjut usia tidak boleh diabaikan; disia-siakan. Kita 
semua, pribadi, keluarga dan Gereja, mesti menaruh perhatian dan 

kepedulian bagi para lanjut usia.  

Pemerintah pun, sejak 29 Mei 1996, telah menetapkannya sebagai Hari 
Lanjut Usia Nasional. Demi menjaga orang tua lanjut usia tetap sehat di 

masa pandemi Covid-19 saat ini, pemerintah memprioritaskan pemberian 
vaksin kepada orang tua lanjut usia. Juga menganjurkan agar para lanjut 

usia tidak menghadiri ibadah secara luring.        
Kita pasti bersyukur karena orang tua kita bisa menjalani kehidupan 

sampai di usia lanjut. Meski pun sebagai anak-anak, kita sadari, terkadang 

karena kesibukan, kita lalai merawat dan membahagiakan orang tua kita di 
dalam keluarga.  

Tema dan sub tema Perayaan Syukur Hari Lanjut Usia Nasional ke-25 ini, 
kiranya menyadarkan kita semua agar makin peduli dan memberi perhatian 

kepada orang tua lanjut usia. Perhatian kita akan membahagiakan mereka. 

Berilah juga ruang kepada para orang tua lanjut usia untuk berdaya guna, 
agar mereka tetap berbuah dan menjadi berkat bagi masa depan umat dan 

masyarakat meski tubuh makin renta.   
      

Jemaat    SAMPAI MASA TUA  (GB  217) 
  

PKLU Sampai masa tua, sampai rambutku memutih. 

Tuhanku menopang dan menjaga diriku. 

Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, 
tetap ‘ku bahagia, ceria penuh. 

Hatiku tenang, iman-kupun teguh, 
harapanku bertumbuh dan kasihpun penuh. 

Sampai masa tua dan memutih rambutku 

Tuhan pasti menggendongku terus. 
 

Semua Walau tiap hari tubuh ini makin renta, 

namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. 
Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, 

supaya hidupku pun menjadi berkat. 

Kaulah Allahku, 'Kau benteng hidupku! 
Kau kes’lamatanku dan kemuliaanku. 

Sampai masa tua dan memutih rambutku 
Tuhan pasti menggendongku terus. 

---- saat teduh 
 

Ajakan beribadah 
P2. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah 

persekutuan kita. 
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MENGHADAP TUHAN 
 

Jemaat    MULIAKAN ALLAH BAPA  (KJ  242) 

1. Muliakanlah Allah Bapa, muliakan Putr’aNya,  

muliakan Roh Penghibur, Ketiganya Yang Esa!  

Haleluya, puji Dia kini dan selamanya! 

. . . . Prosesi membawa Alkitab masuk ruang ibadah 

2.   Muliakan Raja Kasih yang menjadi Penebus, 
yang membuat kita waris KerajaanNya terus. 

Haleluya, puji Dia, Anakdomba yang kudus! 
 

Votum          

PF. Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit dan 
bumi.                       (Mzm. 124:8)  

 

Jemaat    AMIN  (KJ  476b) 

  1    . 7   .  | 1   .  || 

  A    - -      - min.      
 

Nas Pembimbing 

PF: Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan, yang aku ajarkan  
kepadamu atas perintah TUHAN, Allahmu, untuk dilakukan di negeri, ke 

mana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu, engkau 
dan anak cucumu takut akan Tuhan, Allahmu, dan berpegang pada 

segala ketetapan  dan perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu, dan 

supaya lanjut umurmu. (Ulangan 6 : 1-2) 

Salam 

PF Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus 
Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. (I Tim. 1: 2) 

  
Jmt        dan menyertaimu juga. 

Jemaat    MULIAKAN ALLAH BAPA  (KJ  242) 

4.   Kemuliaan selamanya dalam sorga bergema. 

Hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaanNya. 

Haleluya, puji Dia, Raja agung semesta! 
---- duduk  

Doa Hari Ini 

P2. Jemaat, mari berdoa kepada Allah: 
Ya Allah Tritunggal, dimuliakanlah nama-Mu, baik di bumi dan di sorga, 

sekarang dan sepanjang zaman. Di hari Minggu Trinitas, dalam 

kebersamaan kami merayakan hari lanjut usia, yang ke 25 Tahun 
penyertaan Tuhan. kami datang dengan sukacita beribadah, layakkan 

kami dan berkenanlah atas ibadah, puji-pujian dan sembah sujud yang 
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kami serukan kepada-Mu. 

Di hadapan-Mu, kami datang tersungkur dan menyesal karena bersalah 
dan berdosa. Kami mengaku lalai mewujudkan persekutuan dengan 

Tuhan dan dengan sesama dalam ibadah. Kami abaikan tanggung jawab 
untuk merawat dan peduli serta memberi ruang bagi orang tua untuk 

berdaya guna di masa tuanya. Sikap, tutur dan tindakan kami membuat 

mereka sedih dan tidak bahagia di dalam keluarga. Kami lalai mengelola 
seluruh ciptaan di bumi yang telah Engkau baharui dan selamatkan ini. 

Ampuni dan dengarlah seruan hati kami, ya Tuhan.  
Ajarkanlah kami mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan Firman dan 

kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, 
sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan 

nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 
 

Jemaat    Taburkan FirmanMu, Ya Tuhan  (GB 55) 

Taburkan firmanMu, ya Tuhan, semaikanlah di hatiku. 

Siramilah dengan Roh Kudus, bertumbuh dan makin mekar. 

Berikan kekuatan kepada anak-anakMu,  
menjadi kitab yang terbuka, dibaca dan diteladani. 

 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
PF  : . . . . . . .  

Pembacaan Alkitab   

PF.  :  Jemaat silakan berdiri  untuk mendengar Firman Tuhan dari Alkitab. 
Haleluya!  

Jemaat :      HALELUYA (GB 384)    

Haleluya, Haleluya!  

   Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya! 

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

P1 Bacaan Alkitab Hari ini dari Perjanjian Lama, Kitab KEJADIAN  9 : 1 - 3 

yang mengatakan: . . . . ..................... Demikian pembacaan Alkitab  
   
PF Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam 

hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah 
 
Jemaat     KEPADAMU PUJI PUJIAN   (GB 392b) 

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

---- duduk  

Khotbah  
---- saat teduh 
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JAWABAN  JEMAAT 

 
Jemaat :  BRIKANLAH, YA BAPA   (GB  199) 

1. B’rikanlah, ya Bapa, kuasa-Mu 
untuk menjaga, menata, mengelola karya-Mu 
 

2. Ajarlah, ya Yesus, anak-Mu, 

agar selalu setia melakukan firman-Mu. 
 

3. B’rikanlah apu-Mu, Roh Kudus, 
biar diriku berani mewartakan Injil-Mu. 

 
Pengakuan Iman                 ---- berdiri  

PF  :  Jemaat, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita 

mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli.  

 Dengan hati, mulut dan sikap sempurna, masing-masing berkata :  
 AKU PERCAYA . . . . . .  

 ---- duduk  
 

Doa Syafaat           
PF. : . . . . . .   (diakhiri Doxologi GB 389b)  

 

Pengucapan Syukur 

P3 Jemaat, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi 

persembahan kepada-Nya. Firman Tuhan mengingatkan :  

  ‘Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari 

segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh 

sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan melimpah 

dengan air buah anggurnya’. (Amsal 3 : 9-10) 

 Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan.  

 
Jemaat :   ALLAH, SUMBER KEMURAHAN   (GB  81)    

 

Refr. 

Allah, Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. 
Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan, kini dan kekal. 
 

Bawa persembahanmu seg'ra pada Tuhan Allahmu. 

Ingat akan janji-Nya tetap, Ia memberkatimu. Refr.  
 

….. 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. Amplop 2, diperuntukkan bagi Renovasi Gereja atau transfer 

langsung ke Rekening Panitia Renovasi. Dan Amplop 3 untuk pengadaan alat Multimedia--- 
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Refr. 
Allah, Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. 

Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan, kini dan kekal. 
 

B'rilah dengan rela dan senang b'ri kepada Tuhanmu. 
Tak 'kan kekurangan apapun, kau dipelihara-Nya. Refr. 

 

Doa Persembahan                  ---- berdiri  

P3 Ya Allah, Tritunggal kudus, kami bersyukur atas segala kemurahan dan 
kebajikan yang dilimpahkan bagi kami dalam perayaan syukur atas Hari 

Lanjut Usia Nasional saat ini. Kepada-Mu kami memberi persembahan 
sebagai tanda persembahan diri dan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. 

Terima dan kuduskanlah, ya Tuhan agar dikelola dan dipakai untuk 
pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu.  Berilah kuasa 

dan kekuatan juga bagi orang-orang tua kami yang lanjut usia agar 

mereka bahagia dan terus berbuah bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama 
Tuhan Yesus. Amin.      

 ---- duduk  

 

P E N G U T U S A N 
 
Warta Jemaat 

P3 . . . . . . .  
 
Video Pesan Hari Lanjut Lansia Nasional ke 25  
 

Amanat Pengutusan        ---- berdiri  

PF.  :  . . . . . . 

Jemaat :   HAI UMAT TUHAN CELIKKANLAH  (GB  278)   
 

1. Hai, umat Tuhan celikkanlah matamu; 

dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. 
Mari berjuang entaskan kemiskinan, 

jangan biarkan sesamamu terlantar. 
 

Refrain. 

Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, 

nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. 
Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, 

tanda syukur dalam Kristus, Tuhanmu. 



8 

 

2. Hai umat Tuhan satukanlah ikatan; 

murnikan kasih, rendahkanlah hatimu 
Setiap orang dib'rikan-Nya talenta 

untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Refr. ... 
 

Berkat 

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

“Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau;   
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya  
         dan memberi engkau kasih karunia;   
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu  
         dan memberi engkau damai sejahtera.”   

                                                              
Jemaat :    AMIN    (GB 402a) 
 

 
  
 
 
 

 
 

 
----- jemaat tetap berdiri bersaat teduh, 

----- penyerahan Alkitab dan Salam Pastoral secara virtual 
 

do = c MM + 84

3 .   5 5    . ' 6 1   6 5    . ' 1 6   1 2 .   1 1 . . 0

A       - min, a       - min, a   - -   - min.


