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GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT 

(G P I B) 

Jemaat GIBEON DKI Jakarta  
 

 

 

 

 
 

 

TATA IBADAH  

HARI MINGGU VI SESUDAH PENTAKOSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINGGU, 4 JULI 2021 

“Tunjukkan Identitas KristianiMu!” 

( Matius 5 : 13 – 16 ) 

 
PELAYAN FIRMAN: 

 
Pdt. DANNY TITALEY  ~ Pukul : 09:00 WIB 

 

Pdt. JEFFREY SOMPOTAN  ~ Pukul : 17:00 WIB 
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Persiapan 

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

Ucapan Selamat Datang 

P2 Presbiter bertugas mengucapkan selamat pagi/sore, selamat datang 

dalam ibadah di hari Minggu VI Sesudah Pentakosta dan menyambut 

dengan penuh sukacita keikutsertaan Jemaat Tuhan pada Ibadah di 

Jemaat Gibeon Jakarta. Kiranya ibadah ini memulihkan jiwa dan raga 

kita, sekaligus mengobarkan iman percaya dan pengharapan kita 

kepada Allah Tritunggal dalam mengarungi dinamika lautan 

kehidupan. Pemberitaan Firman akan disampaikan oleh  

Pdt. Danny Titaley ~ Pukul : 09:00 WIB 

Pdt. Jeffrey Sompotan ~ Pukul : 17:00 WIB 
 

Ungkapan Situasi 

P2 Pada tanggal 1 Juli 2021 GPIB bersyukur atas HUT Yayasan 

Pendidikan GPIB yang ke 40 dan tepat pada hari ini, Minggu 4 Juli 

2021 kita kembali bersyukur atas pertambahan usia yang ke 19 bagi 

Yayasan Kesehatan GPIB. Sebagai gereja Tuhan, GPIB menyadari 

betul akan panggilan dan pengutusannya di bumi Indonesia sehingga 

dalam doa dan harapan GPIB terus bekerja dan berkarya untuk 

menjadi alat misi Kerajaan Allah di tengah situasi dan kondisi wabah 

covid-19. 

Salah satu simbol yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk 

merepresentasikan jati diri orang kristen  ialah sebagai “Garam dan 

Terang dunia”. Demikianlah alasan mendasar, mengapa orang 

percaya diajak untuk tetap menunjukkan identitas kristiani melalui 

peran dan fungsi, yang berdampak dan berdaya guna dengan 

mendukung segala program Yayasan Pendidikan dan Yayasan 

Kesehatan GPIB. 
-Saat Teduh- 

 

MENGHADAP   TUHAN 
 

Ajakan beribadah 

P2    Jemaat Tuhan,  mari berdiri untuk menyambut Firman Tuhan yang 

hadir  di tengah persekutuan ini.  
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GB 6:1&3     “Bernyanyilah Orang Percaya” 

Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus, 

T’rang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus! 
 

...Prosesi ALKITAB  dibawa masuk... 
 

Siarkanlah t’rang pengampunan yang terbit atas bumi gelap; 

Sejahtera dan pembaruan akhirnya terjamin tetap. 
 

Votum   

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  yang menjadikan 

langit dan bumi.    

J 1  . / 1 .  //                                                                    

A –   min 
 

Nas Pembimbing                                                                          

“Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di 

dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang 

lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita dari pada 

segala dosa”. (1 Yohanes 1:7) 
 

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 387 “Ku Heran, Allah Mau Memb’ri” 

   Ku heran, Allah mau memb’ri rahmatNya padaku 

   Dan Kristus sudi menebus yang hina bagiku! 

 Refrein  Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasaNya, 

   Ia menjaga yang kutaruhkan hingga hariNya kelak! 

          -Duduk- 

Doa Hari Ini 

P2      Jemaat Tuhan, mari kita menaikan doa kita kepada Tuhan  

 Ya Bapa yang Mahakudus, Raja alam raya. Terimakasih telah 

memelihara dan merangkul kami dalam sejuknya pelukan kasihMu di 

Hari Minggu ke VI sesudah Pentakosta ini.  Layakkan kami beribadah 

dan memuji memuliakan namaMu. 
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Sebagai orang tua, kami mengaku, seringkali kami lalai melebur diri 

layaknya garam dan terang yang menyinari rumah tangga. Kami lupa 

akan tugas dan tanggungjawab dalam membimbing anak-anak kami 

layaknya cinta kasihMu.  

Sebagai anak, acap kali kami membentak dan bersikap kasar terhadap 

orang tua kami yang adalah wakil Allah di dunia ini. Tolonglah kami 

ini ya Tuhan, berilah pengampunan dan damai sejahtera memenuhi 

kami, serta baharuilah hati dan pikiran kami. 

Bimbinglah kami ya Tuhan, menurut Firman dan kehendakMu. 

Ajarlah kami mengikuti teladan yang menyinari dan berdaya guna 

bagi diri sendiri, keluarga, gereja dan masyarakat di tengah berbangsa 

dan bernegara kami. 

Dalam darah anak domba Allah, kami berdoa. Amin. 

 

 KK 122 “Di Hatiku, Ya Yesus” 

Di hatiku, ya Yesus, Tuhan, bersabdalah, 

Agar terang hatiku dan hilang kuatirku. 

Refrein :  Dihatiku, ya di hatiku, Tuhan, bersabdalah; 

  Ku berserah, pasrah penuh: bersabdalah, ya Tuhan. 

        -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 393  “Haleluya” 
 

P1 Pembacaan Alkitab hari ini dari Injil Matius 5:13-16 yang 

menyatakan ………………….  

 Demikian  pembacaan  Alkitab.  

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di antara 

kamu dan ucaplah syukur kepada  Allah. 
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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   “Tunjukkan Identitas KristianiMu!” 

 

…saat teduh… 

JAWABAN  JEMAAT 

 

      GB 155 :1-2 “Kamu Adalah Garam Dunia” 

“Kamu adalah garam dunia”, kata Yesus, Tuhan kita. 

“Jika garam itu jadi tawar, tiada gunanya, 

tiada gunanya, tiada gunanya bagi dunia ini!” 

 

“Kamu adalah terang dunia”, kata Yesus, Tuhan kita. 

“Buatlah terangmu bercahaya bagai pelita,  

bagai pelita, bagai pelita untuk dunia”. 

 

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. 
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Pengucapan Syukur 

P3       Kekasih-kekasih Tuhan. Di tengah situasi dan kondisi dunia saat ini, 

mari menjadi garam dan terang dengan memberi persembahan dari 

hasil pertama kita untuk menolong dan menopang sesama kita 

melalui program pelayanan gereja. Amsal 3:9-10 mengatakan, 

“Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari 

segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh 

sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap 

dengan air buah anggurnya”. 

  Tuhan memberkati saudara dan persembahan persembahan saudara. 
 

 GB 77 “PersepuluhanMu” 

  Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah, Sumber berkat. 

  Persepuluhanmu yang akan kau beri itulah persembahan kudus. 

  Marilah memberi persepuluhanmu, dari hasil jerih payahmu. 

  Apa yang kau beri kepada Tuhanmu; Dialah Sumbernya. 
 

 Refrein  Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. 

   Janganlah kau kuatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. 

Persepuluhan dari tanganmu asalnya juga dari Tuhanmu  

Dan Ia sanggup melipatgandakan yang kau b’ri itulah janjiNya. 
 

 
 

….. 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 --- 
 
 
 
 
 

 

 
 

Persepuluhanmu yang sudah kau beri memuliakan Sang Pemberi. 

  Persepuluhanmu yang sudah kau beri menjamin hidup sesamamu. 

         Persepuluhanmu yang sudah kau beri menjadi akta di hidupmu; 

  Percayalah teguh Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Refr. ... 
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Doa Persembahan                                     

P3   Jemaat Tuhan, mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini 

kepada Tuhan dalam doa berbalasan. Kita berdoa: 

P3 Ya Tuhan yang Maha Kudus, kami bersyukur dan memuliakan 

namaMu yang Agung itu. Dengarlah seruan kami, sebab siapakah 

kami ini, sehingga mampu memberi persembahan seperti ini.  

J  Kami sadar bahwa kami hanyalah debu tanah yang Engkau Anugrahi 

hidup dan selamat, melalui hembusan nafas dan pengorbananMu di 

kayu Salib. 

P3&J Pakailah tubuh kami sebagai garam dan terang yang berkenan di   
hadapanMu ya Tuhan. Terima dan kuduskanlah persembahan dari 
umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah syukur kami ini 
sebagai berkat bagi sesama dan pembangunan tubuh Kristus di 
tengah-tengah dunia. Amin.       -Duduk- 

 
 

PENGUTUSAN 

Warta Jemaat 

Amanat  Pengutusan  -Berdiri- 

PF  Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah Firman 

Tuhan yang telah engkau dengar 
 

    GB 119 “Cahaya Cerlang Mengusir Kelam” 

  Cah’ya cerlang mengusir kelam, membias indah warnanya. 
  Dunia seram gelap mencekam mendambakan sinar kasihMu. 
  Kristuslah terang dan kita pun terang, jangan lengah: 
  Terangi kotamu: demi sejahtera berseri. 
  Janganlah gentar, kelorong yang gelap, sinarilah, 
  Memberi damai tetap dan hidup yang kekal s’lamanya. 
 

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 
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....Jemaat Bersaat teduh--
Penyerahan Alkitab--

Penyampaian Salam Virtual... 
 

SELAMAT HARI MINGGU 

“JADILAH GARAM & TERANG DUNIA” 

 


