
  

GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT 
(G P I B) 

Jemaat GIBEON DKI Jakarta 
 

 
 
 
 
 

 
 

TATA IBADAH HARI MINGGU 
& 

 TATA IBADAH PEMBUKAAN 
BULAN PELAYANAN DAN KESAKSIAN GPIB 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

“MENGUATKAN TATANAN BERGEREJA AGAR MENDATANGKAN BERKAT 

BAGI MASA DEPAN UMAT DAN MASYARAKAT” (IBRANI 11:8-10) 

 

“Melakukan Panggilan-Nya” 

(Markus 1 : 16 – 20) 

 
MINGGU, 6 JUNI 2021 

Pdt. Melkianus Nguru – Ibadah jam 09.00 WIB 
Pdt. Vandalia Tampubolon – Ibadah jam 17.00 WIB 



  

Persiapan 
 Doa pribadi warga jemaat 
 Pengenalan lagu-lagu untuk beribadah 
 Doa presbiter dan pelayan 
 

Ucapan Selamat Datang 
P2 Majelis Jemaat yang bertugas mengucapkan selamat datang dan 

menyambut dengan penuh sukacita keikutsertaan Jemaat dalam 
ibadah ini. Kiranya ibadah yang sedang berlangsung saat ini 
menguatkan iman dan pengharapan kita, serta menjadi perayaan 
syukur atas karya keselamatan yang Tuhan nyatakan sepanjang hidup 
kita. Dalam ibadah Hari Minggu II Sesudah Pentakosta ini kita pun 
akan memulai rangkaian Bulan Pelayanan dan Kesaksian GPIB. 
Kiranya ibadah kita ini berkenan kepada Tuhan dan memuliakan 
nama-Nya. Pemberitaan Firman akan disampaikan oleh : 
1. Pdt. Melkianus Nguru pada pukul 09.00 WIB 
2. Pdt. Vandalia Tampubolon pada pukul 17.00 WIB   

 

Ungkapan Situasi 
P2 Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang Mahakasih, sebab oleh Dia maka 

persekutuan orang-orang percaya dipanggil dan dituntun untuk 
menjalankan tugas pelayanan dan kesaksian di tengah dunia.  Dialah 
yang memberkati pelayanan pemberitaan Injil sehingga dapat 
menjangkau umat Tuhan di seluruh pelosok negeri ini.  

 Dialah yang memampukan gerejanya untuk terus melakukan karya 
pemberitaan Injil mulai dari kota hingga desa. Dialah yang 
menyediakan para pelayan-pelayan untuk melayani dengan setia 
walaupun melewati berbagai tantangan yang tidak mudah. Dialah 
yang memampukan para pelayan-pelayanNya untuk menghadirkan 
damai sejahtera Tuhan bagi seluruh ciptaan. 
Hari ini, bersama seluruh jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian 
Barat kita memulai rangkaian Bulan Pelayanan dan Kesaksian GPIB. 
Kiranya syukur dan pujian senantiasa dinaikan kepada Tuhan dan 
kita senantiasa setia pada panggilan-Nya. 

saat teduh 
 

MENGHADAP   TUHAN 
 

Ajakan beribadah 
P2    Jemaat Tuhan,  mari berdiri untuk menyambut Firman Tuhan yang 

hadir  di tengah persekutuan ini.  
 



  

GB 20:1-2     “Umat Tuhan, Mari Datanglah” 
 

Umat Tuhan mari datanglah persembahkan diri pada-Nya. 
Mari nyanyi ucaplah syukur, puji Tuhan Jurus’lamatmu. 
Masuklah ke pelataran-Nya, bernyanyi bergemar, bersukacitalah. 
Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala allah. 
Hai umat nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah, Bapa Mahakasih. 
Persembahkan dirimu kehadapan-Nya dengan tulus hatimu. 
Hai umat-Nya mari!  
Persembahkan dirimu kehadapan-Nya dengan tulus hatimu. 
 

...Prosesi ALKITAB  dibawa masuk... 
 

Dosa kita yang ditanggung-Nya dalam korban Putra Tunggal-Nya. 
Hingga kita dibebaskan-Nya dari kuasa maut yang kejam. 
Kar’na kasih Allah yang besar yang dinyatakan-Nya di dalam Putra-Nya 
Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala allah. 
Hai umat nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah, Bapa Mahakasih. 
Persembahkan dirimu kehadapan-Nya dengan tulus hatimu. 
Hai umat-Nya mari!  
Persembahkan dirimu kehadapan-Nya dengan tulus hatimu. 
 

Votum   
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  yang menjadikan 

langit dan bumi.    
J 1  . / 1 .  //                                                                    

A –   min 
 

Nas Pembimbing                                                                         Markus 1:17 
 “Yesus berkata kepada mereka: “Mari, ikutlah Aku dan kamu akan Ku jadikan 
penjala manusia.””  

 

Salam   Filipi 1:2 
PF        Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari 

Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 
J  dan menyertaimu juga. 
    

 KJ 353:1-2     “Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil” 
 

Semua Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil,  
memanggil aku dan kau 
Lihatlah Dia prihatin menunggu, menunggu aku dan kau. 
"Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah!" 



  

Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, "Kau yang sesat, 
marilah!" 

 

Perempuan Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak, mengajak aku dan kau; 
Laki-laki Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. 
Semua "Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah!" 

Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, "Kau yang sesat, 
marilah!" 

       duduk  
 

Doa Hari Ini 
P2      Jemaat Tuhan, mari kita menaikan doa kita kepada Tuhan:  

 Ya Tuhan yang telah menganugerahkan karya keselamatan yang kekal 
bagi kami, disembah dan dimuliakanlah Engkau. Kami bersyukur atas 
anugerah-Mu sehingga kami dapat menikmati pertolongan dan 
berkat-Mu setiap hari. Layakanlah kami dan berkenanlah atas ibadah 
dan puji-pujian yang kami panjatkan kepada-Mu. 
 

Ya Tuhan yang telah memilih dan memanggil kami untuk menjadi 
murid-Mu, kami menyadari bahwa kami adalah umat yang berdosa. 
Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri, sehingga kami 
gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami sering 
mengabaikan perintah-Mu dan panggilan-Mu, sehingga kami enggan 
melayani, tidak peduli dan cenderung lebih mengutamakan 
kepentingan kami sendiri.  Kami menyadari bahwa kami terlalu 
banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu 
banyak berbicara, dan hanya sedikit bekerja.  
 

Ya Tuhan yang telah mempercayakan kami tugas panggilan dan 
pengutusan-Mu, kasihanilah kami dan berilah kami pengampunan-
Mu. Baharuilah hati, pikiran dan perilaku kami, Ya Tuhan. Ajarlah 
kami untuk mempersembahkan hidup kami untuk melakukan 
kehendak-Mu dengan setia. Biarlah melalui kehadiran kami banyak 
orang akan memuji dan memuliakan-Mu.  
 

Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 
  
       KJ 365b:1, 2, 3 & 6     “Tuhan, Ambil Hidupku” 
 

Semua Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagiMu; 
pun waktuku pakailah memujiMu s'lamanya, memujiMu s’lamanya 

 

Laki-laki Tanganku gerakkanlah, kasihMu pendorongnya, 
dan jadikan langkahku berkenan kepadaMu, berkenan 
kepadaMu 



  

 

Perempuan Buatlah suaraku hanya mengagungkanMu dan 
sertakan lidahku jadi saksi InjilMu, jadi saksi InjilMu 
 

Semua  Limpah-ruah kasihku kuserahkan padaMu: 
diriku seutuhnya milikMu selamanya, ,milikMu selamanya. 

 
 

…saat teduh…  

 
PEMBERITAAN FIRMAN  

 

Doa Mohon bimbingan Roh Kudus  
PF  . . . 
 

Pembacaan Alkitab  
PF Jemaat marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang 

dibacakan dari Alkitab : Haleluya! 
 

J  GB 394  “Haleluya” 
 Haleluya, Haleluya, Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya! 
 Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya, 
 Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya! 
 

P1 Pembacaan Alkitab hari ini dari Injil Markus 1 : 16-20, yang 
menyatakan ………………….  

 Demikian  pembacaan  Alkitab.  
 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di antara 
kamu dan ucaplah syukur kepada  Allah. 

 

J     GB 392a     “Kepada-Mu Puji-pujian” 

 Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan, 

 Bapa, Put’ra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 
duduk  

 

K h o t b a h 
“Melakukan Panggilan-Nya” 

 
…saat teduh… 

 

 
 
 



  

JAWABAN  JEMAAT 
 

      KJ 428:1,2,6   “LIHATLAH SEKELILINGMU” 
 

Semua Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang  
yang menguning dan sudah matang, sudah matang untuk dituai! 
 

Refr. 
Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang 
yang menguning dan sudah matang, sudah matang untuk dituai! 

 

Laki-laki Apa arti ladang-ladang, apa yang perlu dituai? 
Ladang itu seluruh dunia, manusialah tuaiannya. 
 

Semua Refr.  
Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang 
yang menguning dan sudah matang, sudah matang untuk dituai! 

 

Perempuan Apa kita pun terpilih mengerjakan tugas itu? 
Kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia. 
 

Semua            Refr.  
 Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang 

yang menguning dan sudah matang, sudah matang untuk dituai! 
 

Pengakuan Iman  
PF Bersama semua orang percaya disegala waktu dan tempat, mari 

berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli. 
Dengan hati dan mulut masing-masing berkata:  ”Aku percaya….” 
                                                                   

duduk 
 

Doa  Syafaat   
PF  ........ Ya Tuhan, dalam pengasihanMu, kami mohon : 
 

J Dengarlah Doa kami 
 

PF Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat, 
yang telah mengajar kami berdoa : 

 

PF & J Bapa kami yang di sorga . . .(diakhiri dengan Dox GB 389 a)       
Kar’na Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa  
dan kemuliaan sampai s’lama-lamanya. Amin. 

 
 

Pengucapan Syukur 
P3       Tuhan telah memanggil kita untuk melanjutkan karya keselamatan-

Nya di tengah dunia. Kiranya kita meresponi panggilan-Nya dengan 
memberi diri untuk menopang persekutuan yang melayani dan 



  

bersaksi. Kiranya dengan penuh sukacita kita pun memberi 
persembahan syukur pada Tuhan yang telah memelihara pelayanan 
dan kesaksian ini. Dengan mengingat pesan Alkitab: 

  “Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu,-dalam 
iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan 
untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami- demikianlah juga 
hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini.” (II Korintus 8:7).  

  Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. 
 

 GB 79:1-3     “B’’ri PadaNya” 
 

Semua B'ri pada-Nya seg'nap hatimu, b'ri pada-Nya seg'nap hidupmu, 
  Kar'na engkau kepunyaan-Nya dan Ia pun Tuhanmu. 
 

Laki-laki B'ri pada-Nya seg'nap hartamu,  
Perempuan B'ri pada-Nya seg'nap bakatmu, 
Semua Kar'na engkau kepunyaan-Nya dan Ia pun Tuhanmu. 
 

  ….. 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. Amplop 3 untuk pengadaan alat Multimedia, dan Amplop 4 
diperuntukkan bagi persembahan khusus Bulan Pelkes --- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Perempuan  B'ri pada-Nya seg'nap waktumu 
Laki-laki  B'ri pada-Nya seg'nap kasihmu, 
Semua  Kar'na engkau kepunyaan-Nya dan Ia pun Tuhanmu.     
 

Doa Persembahan                                     
P3   Jemaat, mari berdiri menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan 

dalam doa syukur. Kita berdoa : 
 Ya Tuhan, apa yang kami berikan ini adalah dari tanganMu jua dan 

karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. 
Terimalah dan pakailah persembahan syukur ini menjadi alat untuk 
mengembangkan persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di 
dalam dunia. 



  

 

J Pakailah pula diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus 
dan yang berkenan kepada Tuhan untuk menjadi alat kesaksian 
dimanapun Tuhan tempatkan kami.  

P3&J A m i n. 
duduk 

 

PENGUTUSAN 
 

Warta Jemaat 
Video Pesan Bulan Pelkes 2021 
 

Amanat  Pengutusan  berdiri 

PF  Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, sebab Tuhan memanggil dan 
mengutus kita untuk memberitakan Firman Tuhan dalam hidup kita 
sehari-hari.  

  

 GB 120:1-2  “Kristus Memanggil Diriku” 
 

Perempuan Kristus memanggil diriku juga mengutus dirimu 
untuk wartakan kebenaran firman-Nya. 

Laki-laki Jangan abaikan suara-Nya, jangan tegarkan hatimu, 
Kristus memanggil dan mengutus dirimu. 

Semua Dia memanggil, Dia mengutus, 
Dia membimbing dan besertamu selamanya. 

 

Laki-laki Mari semua ikutlah memb'rikan diri pada-Nya; 
jadilah alat dalam tangan Tuhanmu. 

Perempuan Pergi ke s'luruh dunia. nyatakan kasih Tuhanmu, 
supaya dunia pun percaya pada-Nya. 

Semua Dia memanggil, Dia mengutus, 
Dia membimbing dan besertamu selamanya. 

 

Berkat 
PF        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.  (Bilangan 6:24-26) 

 

Jemaat    GB 402c  AMIN, AMIN, AMIN 
 
 

 Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus Memberkati 


