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GPIB Jemaat GIBEON Jakarta Selatan 

TATA IBADAH KELUARGA 

DALAM RANGKA BULAN PELKES 

Rabu, 30 Juni 2021 – Pukul 19.00 WIB 

PF : Pdt. Hans Hanoch Jacob 
 

Persiapan : a.  Doa Para Pelayan  b.  Saat teduh 

Ucapan Selamat Datang 
P1 Salam sejahtera dalam kasih Kristus… 

Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam Ibadah Keluarga di 

saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan 
syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayan hidup yang bermanfaat 

bagi sesama. 
 

Ajakan Beribadah  
P1 Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, dalam terang dan gelapnya hidup, 

Tuhan ada. Dia senantiasa hadir dalam semua peristiwa hidup bahkan 

saat kita meragukan kehadiran-Nya. Di tengah persekutuan saat ini, mari 
rasakan kebaikan-Nya dan sekalipun ada begitu banyak hal yang terjadi 

dalam hidup kita, biarlah yang hilang hanya rancangan, jangan 

pengharapan.  
Oleh karena itu, dengan penuh sukacita, mari berdiri untuk menghadap 

Tuhan Mahamulia, dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan-Nya! 
 

 
 
 

 

GB No. 15: 1 & 2 “HALELUYA, PUJI TUHAN” 
 

1. Haleluya, puji Tuhan. Puji Dia, Mahakuasa. 
Sang pencipta alam raya dan segala isinya. 

Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di sorga. 

Dia memberikan nafas bagimu. 
Haleluya! Puji Tuhan s'lamanya. 

2. Haleluya, Puji Tuhan. Puji Dia, Mahakuasa. 

Lagu indah hai nyanyikan bagi Dia, Rajamu. 
Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. 

Bersyukurlah pada Dia, Tuhanmu 

Haleluya! Puji Tuhan s'lamanya. 

Menghadap Tuhan 
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Doa Pembukaan 
P1 …. 

 
Pujian kepada Allah  

(Mazmur 3: 4-5, dibaca bergantian) 
P1 Tetapi Engkau, TUHAN, adalah perisai yang melindungi aku, 

Jemaat  Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. 

P1 Dengan nyaring aku berseru kepada TUHAN, 

P1+Jemaat  dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. 

duduk 
 

 GB No. 46 “TUHAN YESUS SUNGGUH SAYANG” 
Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang pada-Nya. 

Tuhan Yesus s’lalu jaga diriku, aku aman dilindungi-Nya. 

Ia mengajarkanku menyenangkan hati-Nya 
dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. 

Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya 
agar aku memuliakan nama-Nya. 

 

 

 
 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
Pembacaan Alkitab  
PF Mari berdiri untuk mendengar Firman Tuhan, yang dibacakan dari Alkitab 

yaitu dari 1 Tesalonika 5: 18, yang menyatakan: . . .  

 Demikian Pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, HALELUYA! 
 

Jemaat GB NO. 393:  

Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah. 

Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah! 

duduk 

K H O T B A H : “Selalu Bersyukur” 
Saat Teduh 

 
 
 

 
 

 

GB No. 245: 1 & 2 “HIDUPKU DISENTUH OLEH KASIH TUHAN” 
1. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib 'ku disentuh-Nya. 

Giranglah hatiku walau aku cemas. 'Ku disentuh oleh kasih-Nya. 

Jawaban Jemaat 

Pemberitaan Firman 
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Refrain: Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, 

   lebih besar dari kasih yang dunia beri. 
   Seluruh hidupku 'ku memuji Tuhan; 

   'ku disentuh oleh kasih-Nya. 
 

2. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. 
S'lamanya 'ku tetap berpegang padaNya ku disentuh oleh kasih-Nya. Refr: 

 
Doa Syafaat    

Doa diakhiri dengan Doa Bapa Kami… 
Doxologi GB. 389a :Kar’na Engkaulah… 

 
Pengucapan Syukur 
PL Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan, dengan mengingat 

Nas Alkitab dari 2 Korintus 8: 7 yang mengatakan: “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.” 

 Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

♫ GB No. 86: 1 & 4 “AKU BERSYUKUR” 

1. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku; 
Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. 

Refrain: Puji dan syukur kunaikkan kepada-Nya 

Yang Maha kudus, di sorga, terpujilah. 
Dia sumber hidupku; bagi-Nya syukur dan pujian s'lamanya. 

 

….. 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--- 

 
 
 
 

 

 

 

4. Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku; 

susah dan senang 'ku bersandar pada-Nya. Refr: 
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Doa Persembahan 
PL Mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan, 

mari berdoa:  

 Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami, inilah persembahan syukur kami 

untuk setiap nikmat yang Engkau beri. Ajarkanlah kami untuk mensyukuri 
setiap hal yang kami miliki dalam hidup ini dan menjadikannya berkat 

bagi sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami 
berdoa. Amin. 

 

 
 

  
 

 

 
Amanat Pengutusan  
PF Jemaat Tuhan, jadilah orang percaya yang setia melakukan kehendak 

Tuhan dengan terus bersyukur dan menjalani kehidupan yang bermanfaat 

bagi sesama.  
 

♫GB. No.225 “DARI SEMULA T’LAH ‘KAU TETAPKAN” 

Dari semula t'lah 'Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, 
dalam rencana-Mu, Tuhan.  

Rencana indah t'lah 'Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. 
Refrain: S'mua baik, s'mua baik  

  apa yang t'lah 'Kau perbuat di dalam hidupku. 

  S'mua baik, sungguh teramat baik; 
  Kau jadikan hidupku berarti. 

 

BERKAT 
PF Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya:  

“Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan 

persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.”  
(II Kor 13:13) 

 

Jemaat GB No. 402a: A – min, A – min, A – - - min. 

 
Saat Teduh 

 

 

Tuhan Yesus Memberkati 

Pengutusan 


