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Persiapan 
 Doa pribadi warga jemaat 
 Doa presbiter dan pelayan 
 

Ucapan Selamat Datang 

P2 Umat yang dikasihi Tuhan.  
Selamat Pagi/Sore, salam dalam Damai Sejahtera Tuhan.  
Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di 
hari Minggu VII Sesudah Pentakosta dan menyambut dengan penuh 
sukacita keikutsertaan Jemaat Tuhan pada Ibadah di Jemaat Gibeon 
Jakarta.  
Pada ibadah ini, akan dilaksanakan Perjamuan Kudus sekaligus mengingat-
rayakan  Hari Ulang Tahun Pelkat PKB GPIB yang ke-40 Tahun. 
Kiranya melalui ibadah ini, Allah menghampiri dan memulihkan kita, 
menguatkan yang lemah serta menjawab pergumulan mereka yang 
mengalami putus-asa dan kehilangan harapan. 
Pemberitaan Firman akan disampaikan oleh  
Pdt. H. H. Jacob ~ Pukul 09:00 WIB 
Pdt. Sealthiel Izhaak ~ Pukul 17:00 WIB 
 

Ungkapan Situasi 

P2 Peringatan dan perayaan selalu berulang dalam kesempatan hidup dan 
kita menikmatinya dengan gembira! 

 Namun, sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan akan hal terpenting yang 
menjadi dasar pegangan kita: “Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-
sialah iman percaya kita” (1 Korintus 15:17)  
Saat mengingat dan merayakan kehadiran Kristus yang hidup, kita, gereja 
sebagai anggota tubuh Kristus, akan bersyukur tak henti! Dan sakramen 
perjamuan yang kita laksanakan, akan memelihara iman kita sebagai satu 
persekutuan kasih yang saling menguatkan. 
Ditengah situasi dunia termasuk indonesia yang tengah digoncang wabah 
corona dan mengalami pandemi penyakit berbahaya, kita tetap diminta 
setia untuk tetap “Konsisten Berkomunikasi Dengan Tuhan”. Bersama 
keluarga dan 70 Tahun Pelkat PKB baik dalam kata dan karya, Tuhan 
menolong kita menyatakan identitas kristiani dalam mewujudkan 
masyarakat sehat sejahtera. 

 
-Saat Teduh- 
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MENGHADAP   TUHAN 
 

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

hadir  di tengah persekutuan ini.  
 

Menyanyi KJ 298 : 1&2 “Selama Bumi Didiami” 
Selama bumi didiami, berbunga t’rus, berbuah baik, 

Engkau, ya Allah, Bapa kami; sembah syukur padaMu naik! 
  

... Prosesi ALKITAB  dibawa masuk ... 
 

Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, 
Sabda kasihMu berkuasa dan nama Yesus disebut.  

 

Votum   
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  yang menjadikan 

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

A –   min 
 

Nas Pembimbing                                                             

PF  (1 Korintus 6:20) 
 “Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar: 
 Karena itu muliakanlah Allah dengan Tubuhmu!”. 
 

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. 
 

Menyanyi KJ 298 “Selama Bumi Didiami” 
        Kaulah Terang dan Hidup kami; padaMu maut menyerah. 
 Kristuslah Roti yang sorgawi dan kami jadi TubuhNya. 
          -Duduk- 

Doa Hari Ini 
P2      kita bersyukur karena Tuhan yang melayakkan kita dalam ibadah 

dan perjamuan kudus ini, mengingat serta merayakan kematian 
dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan 
kita. 

..........Semua berkesempatan mengaku dosa secara pribadi........... 
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PF Kiranya Allah bangkitkan kembali pada kita kegirangan karena 
selamat yang dari padaNya dan melengkapi kita dengan roh yang 
rela! 

GB 346 “Allah, Sumber Damai Kekal” 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      -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! 
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J  GB 394  “Haleluya, Haleluya! Pujilah TuhanMu” 
 

P1 Pembacaan Alkitab hari ini dari Injil Matius 7 : 7-11 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  : “KONSISTEN BERKOMUNIKASI DENGAN TUHAN” 
 

…saat teduh… 
 

SAKRAMEN 
 

Penetapan Perjamuan  
PF Matius 26 : 26-29, yang mengatakan : .................. 
 

Penjelasan   
PF sesungguhnya roti dan cawan yang berisi anggur ini merupakan 

kesaksian tentang telah dipulihkannya hubungan manusia dengan 
Allah, melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang terputus karena dosa.  
Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus 
dan para murid pada Perjamuan Malam terahir akan berlangsung 
terus hingga penggenapannya di dalam kerajaan Allah, dimana 
kita duduk bersama Kristus di perjamuanNya. 
Persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui 
perjamuan kudus ini, sesungguhnya juga mengingatkan kita 
kembali pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil 
keluar dari kegelapan kepada terang oleh Yesus Kristus. Hidup 
yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan 
perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan Juru S’lamat kita, 
Yesus Kristus. 
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DOA SYUKUR AGUNG 
PF Mari kita berdoa 

Ya Bapa Mahakudus, Pencipta dan Raja Semesta. Kami bersyukur 
dan memuliakan namaMu, sebab kami percaya bahwa roti dan 
anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan 
Yesus Kristus.   

PF melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan 
kami dengan Yesus Kristus dan menjadikan kami milikMu, agar 
kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal 
untuk memaklumkan kerajaanMu dan besar pengasihanMu bagi 
dunia ini. 

 Engkau mengangkat semua orang yang jatuh. Engkau 
menegakkan semua orang yang tertunduk. Engkau memulihkan 
hati orang yang hancur. Engkau menghibur orang berduka dan 
membebaskan orang tertindas. 

 Engkau menghentikan badai kehidupan dan peperangan bangsa-
bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hambaMu, 
malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul  dan martir serta 
seluruh gerejaMu di bumi dan di surga, kami memuji dan 
memuliakan namaMu dalam madah kebesaran yang tiada 
hentinya: 

Jmt kudus, kudus, kuduslah, Tuhan Yang Mahakuasa; Yang sudah Ada, 
Yang Ada dan Yang Akan datang!  

PF kami memuji namaMu, ya Bapa, karena pemberianMu yang 
paling utama, anakMu, Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk 
menebus dan menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan maut 
dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di 
hadapanMu. Utuslah Roh KudusMu menjamah dan mengurapi 
kami, agar kami yang makan roti dan minum dari cawan ini benar-
benarmenjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling 
mengasihi dan melayani menurut teladanNya serta membawa 
damai sejahteraMu kepada segala makhluk. 

 dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh 
tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu 
makanan, maka Engkaupun akan mengumpulkan umatMu dari 
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Utara dan Selatan dan dari Timur dan dari Barat ke dalam 
Kerajaan AnakMu, Yesus Mesias, Tuhan Juru selamat, 

 Yang telah mengajarkan kami berdoa: 
Jmt Bapa kami yang di sorga......... diakhiri Doxologi GB 389b 
  
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- 

 

GB 94  “Mari Mengikuti Perjamuan” 

      
PF/Pelayan Mempersiapkan Meja Perjamuan Kudus 

di Gereja/Di Rumah Sendiri 
 

Duduk sekeliling meja Tuhan, makan roti lambang tubuh Yesus, 
juga minum anggur, itu lambang darah Yesus, yakin dan percaya 
kau di kuatkanNya. 
 

Pengarahan Hati 
PF Jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni yesus 

kristus maka janganlah melekatkan hati dan pikiran kita pada roti 
dan anggur yang kelihatan ini , tetapi hendaklah kita 
menerimanya dengan iman yang tertuju kepada yesus kristus, 
tuhan dan juruselamat kita.     
Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. 

Jmt Damai sejahtera bagimu.  
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Jamuan  
PF Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. 

Anggur dalam Cawan yang kita pakai mengucap syukur ini adalah 
lambang darah Kristus. 

 Ambillah dan Makanlah.............. 
Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah 
dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. 

PF Dan Sekarang Minumlah..................... 
 Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah 

ditumpahkan untuk menyucikan dosa-dosa kita. 
 PF Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan 

memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus (Filipi 4:7-9). 
 

Pelayan/PF merapikan meja dan PF kembali ke mimbar 

 
JAWABAN JEMAAT 

 

 KJ 396 “Yesus Segala-galaNya” 
Yesus segala-galanya, Mentari hidupku. 

Sehari-hari Dialah Penopang yang teguh. 
Bila ku susah, berkesah, aku pergi kepadaNya: 

Sandaranku, Penghiburku, Sobatku. 
 
 

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 Mengingat serta merayakan kematian dan kebangkitan Kristus, 

mari kita mengangkat syukur bagi Allah! 
 Perhatikanlah nats Alkitab dari 1 tawarik 16:29 
 “Berilah kepada Tuhan kemuliaan namaNya, bawalah 

persembahan dan masuklah menghadap Dia! Sujudlah 
menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan” 

 Kiranya kesediaan kita untuk berbagi kebaikan, berkenan bagi 
Allah.  

 

Bernyanyi bersama KJ 426 “Kita Harus Membawa Berita” 
Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap 
Tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap  
dan damai yang menetap. 
Refrein : Kar’na g’lap jadi remang pagi 

     Dan remang jadi siang t’rang 
     Kuasa Kristus ‘kan nyatalah, rahmani dan cemerlang   

 

….. 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 --- 

 

 
 
 
 

 
 

Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas. 
Diberikan putra tunggalNya, supaya kita lepas,  
Supaya kita lepas. Refr. ....  

 

Doa Persembahan  
Pelayan dan Jemaat berdiri, naikkan doa syukur 

P3 Terpujilah Engkau bapa yang Mahabaik! 
 Kami bersyukur atas keselamatan hidup kami  
 Dalam nama putraMu Yesus yang telah mati dan bangkit. 



 
- 10 - 

Engkau telah memampukan kami memberi dalam ketulusan dan 
kesenangan berbagi berkat yang berasal dariMu sendiri.  
Mampukanlah kami untuk setia menyatakan kebaikan Tuhan dan 
selalu rajin memberitakan kabar baik tentang Kristus.  
Biarlah dalam perayaan dan kesaksian kami, makin banyak orang 
mengalami kehadiran Yesus dan keselamatan hidup dalam 
namaNya. Allah Mahakasih, bersama Pelayanan Kategorial PKB 
yang sedang memperingati hari ulang tahun ini, kami memuliakan 
namaMu. Terimalah syukur kami, Dalam Kristus Tuhan kami 
berdoa. Amin. 

-Duduk- 

 
 PENGUTUSAN  
 

Warta Jemaat 
 

Amanat  Pengutusan  -Berdiri- 

PF Perjumpaan kita dengan Yesus kiranya berdampak indah bagi 
keluarga dan lingkungan. Kiranya kehadiran kita terpancar melalui 
Pekabaran Injil dalam sikap hidup untuk kemuliaan dan memuji 
Allah. 

 

Bernyanyi bersama GB 113 : 1&2 “Gita Syukur Menggema” 
 

1.    Gita syukur menggema,  
naik kepadaMu,  
Allah Bapa Mahabaik. 
Kami bersyukur, kami bermazmur  
kar’na rahmatMu bagi kami umatMu. 

Refrein : Gita syukur, gita syukur  
    naik kepadaMu, Allah Mahabesar. 

 

            2.   Yesus Kristus, Penebus,  
b’rilah hikmatMu,  
berilah kekuatanMu. 
Layakkan kami untuk bersaksi,  
siap sedia menyatakan kasihMu. 
Refr. ...... 
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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 399  AMIN HALELUYA 
 
 
 
 
 
 
 

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

Penyampaian Salam Virtual... 
 
 
 
 

SELAMAT HARI MINGGU 
 Tuhan Yesus Memberkati 
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