
GPIB jemaat GIBEON Jakarta Selatan 
TATA IBADAH KELUARGA 

DALAM RANGKA BULAN PELKES 
Rabu, 9 Juni 2021 – Pukul 19.00 WIB 

PF : Pdt. Melkianus Nguru, M. Th 
 

Persiapan : a.  Doa Para Pelayan  b.  Saat teduh 
 

UNGKAPAN SITUASI 

 

AJAKAN BERIBADAH 

  

I. MENGHADAP TUHAN 
 

NYANYIAN JEMAAT GITA BAKTI 369: 1 & 3 ”TUHAN, ENGKAULAH HADIR” 
 

1. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku;  
sama dengan udara, kuhirup kasihMu.  

Dalam denyut jantungku kuasaMu bekerja;  
tubuh dan panca ind’ra, Kau menggerakkannya. 

P1 : Pohon karet dan pohon sawit tiada beda. Jalan gelombang dan 
gelombang lautan sama saja. Asap pabrik dan kabut asap sama-sama 

bikin merana. Pelayanan dan Kesaksian terus berjalan dimana saja. 
Pedalaman dan pesisir tidak peduli, naik motor dan naik perahu bukan 

masalah. Selama masih ada kehidupan, Gereja harus datang 

menyatakan kasih Tuhan. 
Buruh Tani, Buruh Pabrik, Suku Dayak, Suku Laut, Penduduk asli, atau 

Transmigran, mereka semua manusia. Gereja datang membawa damai 
sejahtera di tengah kehidupan. 

Pelayanan dan Kesaksian tugas Gereja, untuk membawa keselamatan 

Allah bagi alam semesta. 

P1 : Jemaat Tuhan, meskipun pandemi masih ada, kita berada dalam 
Bulan Pelayanan dan Kesaksian GPIB. Kita akan merayakannya 

dengan menaikan pujian dan syukur terhadap Yesus Kristus Sang 

Kepala Gereja.  
--SAAT TEDUH-- 

Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segalanya; yang tetap 
setia untuk selama-selamanya. 

Jemaat : Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang 
memberi roti kepada orang-orang yang lapar. TUHAN membebaskan 

orang-orang yang terkurung. 

P1 : TUHAN membuka mata orang-orang buta, TUHAN menegakkan 
orang-orang yang tertunduk, TUHAN mengasihi orang-orang benar. 

Jemaat : TUHAN menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda 
ditegakkan-Nya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkanNya. 

P1 : TUHAN, itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu, ya Sion, turun 

temurun! Haleluya! Jemaat, marilah berdiri untuk memuji Tuhan.  



 

Ref:  Dikau yang kukasihi dalam sesamaku;  

  Dikau yang aku puji dalam ciptaanMu! 
3. Di dalam suka-duka Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera.  

    Kau datang dalam Kristus dosa dihapusNya. Dalam Kerajaan-Mu Kau ubah dunia.    
   Ref:  
 

DOA PEMBUKAAN  

P1    :  Tuhan Yesus, hari ini kami menghadap ke hadirat-Mu. Engkau yang 
empunya dunia ini, dan Engkau mengutus Gereja-Mu untuk menghadirkan 

damai sejahtera di dunia ini. Masih dalam rangkaian Bulan Pelayanan dan 

Kesaksian GPIB, kami memperingatinya supaya tetap konsisten untuk 
melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab sebagai tubuh 

Kristus. Ibadah Keluarga ini kami mulai, hanya di dalam nama Allah Bapa, 
Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. 

 

MAZMUR PUJIAN (Mazmur 148 : 7 -14) 

(Jemaat Duduk) 
 

NYANYIAN JEMAAT KIDUNG JEMAAT 231 : 1 & 2 “O ROH KUDUS ILAHI” 
 

1. O Roh Kudus Ilahi, nyalakan api suci di dalam hati kami yang sudi kau 
penuhi. 
 

2. Terangi batin kami supaya mendengarMu, tetapkan hati kami menyambut 

panggilanMu. 
 

 

P1 : Pujilah TUHAN di bumi,  

Jemaat : hai ular-ular naga dan segenap samudera raya; 
P1 : hai api dan hujan es, salju dan kabut, 

Jemaat : angin badai yang melakukan firman-Nya; 

P1 : hai gunung-gunung dan segala bukit, 
Jemaat : pohon buah-buahan dan segala pohon aras: 

P1 : hai binatang-binatang liar dan segala hewan, 
Jemaat : binatang melata dan burung-burung yang bersayap; 

P1 : hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, 
Jemaat : pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia; 

P1 : hai teruna dan anak-anak dara, 

Jemaat : orang tua dan orang muda! 
P1 : Biarlah semuanya memuji-muji TUHAN, 

Jemaat : sebab hanya nama-Nya saja yang tinggi luhur,  
keagungan-Nya mengatasi bumi dan langit. 

P1 : Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya,  

Jemaat : menjadi puji-pujian bagi semua orang yang  
dikasihi-Nya, 

P1 : bagi orang Israel, umat yang dekat pada-Nya. 
Jemaat : Haleluya! 



2. PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA EPLIKESE 

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

PEMBACAAN ALKITAB  
PF  : Bacaan Alkitab hari ini dari Markus 4 : 30-34,  

   yang menyatakan ”..........................................” 
   Demikianlah bunyi Firman Tuhan. Terpujilah Kristus, Haleluya! 
 

Jemaat menyanyi (KJ 473a) “Haleluya, haleluya, haleluya.”  
 

KHOTBAH 

 
3. JAWABAN JEMAAT 

 
NYANYIAN JEMAAT KIDUNG JEMAAT 391: 1, 4 & 6  

“PUJI TUHAN, HALELUYA” 
 

Ref: Puji Tuhan , haleluya! Puji Tuhan, haleluya, kini dan selamanya! Amin. 

1. Mengapa, orang Kristen, harapanmu lemah?  
Tuhanmu berkuasa diatas dunia! Ref: 

4. Sampaikanlah firmanNya di mana-mana pun, serta perbuatanNya teruskan 

bertekun! Ref: 

6. Damaikanlah sengketa, satukan yang pecah, Ampuni yang bersalah, lindungi 

yang lemah! Ref: 
 

DOA SYAFAAT    

PF : .................... (diakhiri dengan Doa Bapa Kami & Doxologi GB 389b) 

 

AJAKAN PERSEMBAHAN 

P2     : Marilah kita mengucap syukur kepada TUHAN dengan memberi 
persembahan kepada-Nya. Dengarlah nats Alkitab dari  

2 Korintus 8: 12-15 yang menyatakan “ ......” 
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 

 

NYANYIAN JEMAAT KIDUNG JEMAAT 294: 1, 2 & 5  

“BERIBU LIDAH PATUTLAH” 

1. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku.  
Dan mewartakan kuasaNya dengan kidung merdu. 
 
 

….. 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 persembahan khusus Bulan Pelkes--- 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Yesus, namaMu cukuplah menghibur yang sedih,  

membuat hati yang tenteram, merawat yang pedih.  
 

3. Tolonglah aku, ya Tuhan, mengangkat suaraku. 

‘Kan kusebar di dunia agungnya namaMu.  

 
DOA PERSEMBAHAN 

P2  :     Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. 
Allah Bapa Maha Pengasih, kami membawa persembahan kami ke 

hadapan-Mu. Ini adalah simbol pemberian diri kami kepadaMu. 

Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, dan biarlah dapat 
dipakai Gereja-Mu untuk pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah 

dunia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.   
 

4. PENGUTUSAN 
 

AMANAT PENGUTUSAN (Jemaat berdiri) 

PF  : Pulanglah dalam damai sejahtera Allah, dan laksanakanlah tugas   
   panggilan dan pengutusanmu untuk melaksanakan misi Allah di tengah-  

       tengah dunia ini.  
 

NYANYIAN JEMAAT GITA BAKTI 115 : 1 & 2 “UTUSLAH KAMI” 

1. Utuslah kami masuk dalam dunia ini menjadi saksi bagi Kerajaan-Mu: membawa 
damai dan terangMu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. 

Ref: Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi,  

  supaya dunia mengaku dan percaya;  
   Engkaulah Yesus, Tuhan, Jurus’lamat dunia.  

2. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. 
Berilah kami Roh yang tabah dan setia untuk nyatakan kasih bagi dunia. Ref: 

 

BERKAT 
PF : Kasih karunia dari  Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan 

persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian, dari saat ini sampai 
sepanjang masa.  

 

Jemaat menyanyi KJ 478a (Amin, amin, amin) 

 
 Tuhan Yesus Memberkati 


