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

Ucapan Selamat Datang 
P2 Pemberita Firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat datang 

dalam ibadah di hari Minggu III Sesudah Pentakosta dan menyambut 
dengan penuh sukacita keikutsertaan Jemaat Tuhan pada ibadah di 
Jemaat Gibeon Jakarta. Kiranya ibadah yang sedang berlangsung saat 
ini menguatkan iman dan pengharapan kita, serta menjadi perayaan 
syukur atas karya keselamatan yang Tuhan Anugerahkan di 
sepanjang hidup kita.  Pemberitaan Firman akan disampaikan oleh : 
Pdt. Salmon Aldemar Jacobus Bawole ~ Pukul 09.00 WIB 
Pdt. Melkianus Nguru ~ Pukul 17.00 WIB 

 

Ungkapan Situasi 
P2 Terpujilah Allah yang telah menyatakan kasih, keselamatan dan 

keadilan kepada seluruh ciptaan-Nya. Kasih karunia, keselamatan dan 
keadilanNya menembus dan meruntuhkan tembok-tembok pemisah 
yang dibangun oleh sikap tertutup terhadap orang-orang yang 
ditolak, tersisih dan terpinggirkan. 

 Tindakan Allah yang hadir sebagai Allah yang terbuka bagi semua 
orang mengingatkan gereja untuk berani membuka diri serta 
mengarahkan pandangannya dan melihat mereka yang ditolak, 
dipinggirkan oleh struktur masyarakat akibat kesenjangan perbedaan 
ekonomi, politik, sosial, ras, agama dan budaya. 

saat teduh 
 

MENGHADAP   TUHAN 
 

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

hadir  di tengah persekutuan ini.  
                

GB 24 : 1 & 3  “Mari Menghadap Allah” 
 

1. Mari menghadap Allah; pujilah Dia, Yesus, Tuhanmu.  
Bersama beribadah; angkat suaramu, nyanyi gembira.  
Kita semua jadi satu, satu di dalam kasihNya, Tiada lagi perbedaan 
sebagai anak-anakNya. Mari berpadu suara nyanyikan Haleluya! 

 
...Prosesi ALKITAB  dibawa masuk... 



  

 

3.  Saat kau beribadah jangan biarkan iblis menggoda.  
Tenangkanlah dirimu, minta Roh Kudus tinggal di hati  
agar kau dapat beribadah, hati terarah padaNya.  
Firman Tuhan yang dib’ritakan menjadi berkat bagimu.  
Mari berpadu suara nyanyikan Haleluya! 

 

Votum   
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  yang menjadikan 

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

A –   min 
 

Nas Pembimbing                                                                         Lukas 4 : 18-19 
 “Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk 
menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah 
mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang 
tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan 
orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah 
datang.”  

 

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. 
    

 GB 40 “Kasih Dari Tuhanku” 
 

Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut,  
kurindukan kasihNya. Kasih besar! 
Yesus jadi manusia; pikul dosa dunia; 
sukacita nyatalah: Kasih besar! 
Refrein : Kasih Besar! Kasih besar!  

  Kasih Tuhanku ajaib dan besar: kasih besar! 
       duduk  

 

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

 Bapa yang baik, terimakasih telah memelihara dan merangkul kami 
dalam Ibadah di Hari Minggu ke III sesudah Pentakosta ini. layaknya 
pohon kering, kami begitu merindukan kesejukan air kehidupan. 
Kami begitu haus akan  kebenaran firmanMu. Layakkan kami di 
hadapan AltarMu. 



  

Saat ini, sebagai umat yang telah Engkau selamatkan, dengan penuh 
penyesalan kami mengaku bahwa sering kali kami lupa dan bersikap 
tertutup atas ego kami sendiri. Kami merasa superior dan melupakan 
sesama kami. Kami bersikap arogan dan kasar, yang tanpa kami 
sadari telah melukai hatiMu. Ampunilah kami ya Tuhan. 
Ajarlah kami untuk selalu membaharui diri melalui teladan Kasih 
serta memelihara hari Minggu dengan bersekutu bersama keluarga 
serta menjauhkan diri dari perbuatan jahat. 
Tuntunlah kami agar selalu berlaku adil dari hati, pikiran, perkataan 
dan perbuatan bagi anak-anak, suami, istri, cucu, opa, oma, keluarga 
besar dan sesama dalam kebersamaan kami.  
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin. 

 
            KJ 379 : 1 “Yang Mau Dibimbing Oleh Tuhan” 
 

Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan berharap tak henti, 
Akan mendapat pertolongan, bahkan di saat terpedih. 
Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. 

 

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 393  “Haleluya” 
 

P1 Pembacaan Alkitab hari ini dari Yesaya 56:1-8 yang menyatakan 
………………….  

 Demikian  pembacaan  Alkitab.  
 

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

 

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

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

 Ya Bapa, Put’ra dan Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. 
duduk  

K h o t b a h 
“Keterbukaan Terhadap Sesama” 

…saat teduh… 



  

 

JAWABAN  JEMAAT 
 

      GB 284 “Di Jalan Hidup Yang Lebar, Sempit” 
 

Di jalan hidup yang lebar,sempit,  
orang sedih mengerang. 
Tolong mereka yang dalam gelap;  
bawalah sinar terang! 

                     Refrein : Pakailah aku, jalan berkat-Mu,  
          memancarkan cahayaMu! 

             Buatlah aku, saluran berkat  
          bagi siapa yang risau penat. 

 

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 389a)       

Kar’na Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa  
dan kemuliaan sampai s’lama-lamanya. Amin. 
 

 

Pengucapan Syukur 

P3       Jemaat Tuhan. selaku orang-orang percaya, marilah memberi 
persembahan syukur sebagai respon sukacita kita kepada Allah 
dalam menopang sesama melalui penatalayanan gereja. Yunus 2 : 9 
mengatakan, “Tetapi aku dengan ucapan syukur akan 
kupersembahkan korban kepadaMu; apa yang kunazarkan akan 
kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan! 

  Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. 
 
 



  

 KK 468 : 1 & 3 “T’rimakasih, Ya Tuhanku” 

1. T’rima kasih, ya Tuhanku, atas hari pemberianMu. 
Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasihMu. 
Kau curahkan pada umatMu, Kau curahkan pada umatMu. 

 

  .... 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 --- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.   Kan kupakai waktu itu melakukan tanggung jawabku 
  Dan menolong sesamaku menurut firman serta karyaMu, 
  Kar’na itu makna kasihMu, kar’na itu makna kasihMu. 
 
Doa Persembahan                                     
P3   Jemaat, mari berdiri menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan 

dalam doa bersama-sama. Kita berdoa: 
 Ya Tuhan, pakailah kami sebagai persembahan yang berkenan di 

hadapanMu. Terima dan kuduskanlah persembahan dari jemaat yang 
telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur kami 
ini sebagai berkat bagi sesama dan pembangunan tubuh Kristus di 
tengah-tengah dunia. A m i n. 

duduk 

 
PENGUTUSAN 

 
Warta Jemaat 
 
Amanat  Pengutusan  berdiri 

PF  Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah Firman 
Tuhan yang telah engkau dengar 

 
  



  

 

 PKJ 180 “Kasih Tuhan Mengiringimu” 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Berkat 
PF        Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah 

berkatNya: 
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 

 
 



  

 


