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

Ucapan Selamat Datang 

P1 Jemaat kekasih Tuhan. Selamat Pagi, Salam dalam kasih Tuhan Yesus 

Kristus, Salam Sejahtera untuk kita semua. 

Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dalam ibadah 

bersama di hari Minggu X Sesudah Pentakosta dan menyambut 

dengan penuh sukacita keikutsertaan Jemaat Tuhan pada Ibadah di 

Jemaat Gibeon Jakarta. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan 

Tuhan dan kita diberkati olehNya. Pemberitaan Firman pada ibadah 

ini adalah Bapak Pdt. Melkianus Nguru, M.Th 
 

Ungkapan Situasi 

P1 Jemaat yang diberkati Tuhan. ditengah situasi dan kondisi dunia pada 

saat ini, mungkin beberapa diantara kita, merasakan yang seolah-olah 

Tuhan telah meninggalkan kita. Namun ketahuilah, bahwa 

kenyataanNya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita! Sejak dahulu 

sampai detik ini, tak sekali pun Tuhan memalingkan wajahNya! Kasih 

Setia dan KesetiaanNya tak pernah berubah! Kitalah yang perlahan 

berubah oleh rasa tersebut. 

 Ditengah situasi dan kondisi kritis sekalipun, Tuhan ada dan bersama 

kita. Oleh karena itu, jangan menyerah! Mari kerjakan iman kita! 

 Selama hidup masih ada, maka masih ada waktu dan harapan bagi 

kita, untuk mendapatkan Kasih Karunia Tuhan. Mari saling 

memperhatikan, karena Tuhan ingin kita mengambil bagian dalam 

memutus mata rantai penyebaran covid-19 melalui iman dan 

tindakan nyata kita. 
-Saat Teduh- 

 

MENGHADAP   TUHAN 
 

Ajakan beribadah 

P1    Jemaat Tuhan,  mari berdiri untuk menyambut Firman Tuhan yang 

hadir  di tengah persekutuan ini.  
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GB 242:1&3     “Oh, Kasih Allah Yang Besar” 
 

Oh, kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun. 

Menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. 

Kar’na besarlah kasihNya dib’rikan PutraNya. 

Oleh darahNya damailah, Allah dan manusia. 

Refrein :  Oh, kasih Allah mulia, tiada bandingannya. 

  Oh, kasih Allah s’lamanya di sorga terdengar. 
 

 

 

Walau samud’ra tintanya dan langit biru kanfasnya; 

Tak cukup panjang lebarnya menulis kasih mulia. 

Samud’ra luas ‘kan kering melukis kasihNya, 

Bentangan langit pun kecil menjadi kanfasnya. Refr. ..... 
 

Votum   

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  yang menjadikan 

langit dan bumi.    

J 1  . / 1 .  //                                                                    

A –   min 
 

Nas Pembimbing                                                                          

“Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-

Nya, selalu baru setiap pagi; besar kesetiaan-Mu! Tuhan adalah 

bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya”. 

(Ratapan 3:22-24) 
 

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! 
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  Refrein :  Kasih besar! Kasih besar!  

  Kasih Tuhanku ajaib dan besar: 

  Kasih besar! 
          -Duduk- 
Doa Hari Ini 

P1      Jemaat Tuhan, mari menaikan doa kepada Tuhan  

 Ya Allah Tuhan kami. Dalam kerendahan kami mengucap syukur oleh 

karena Kasih dan PertolonganMu yang selalu baru di hidup kami. 

Terimakasih telah menjaga dan memelihara kami ditengah situasi dan 

kondisi dunia saat ini. 

 Sebagai anak-anakMu kami mengaku, kami seringkali gagal dan 

cenderung menyalahkan Engkau. Seringkali kali kami melukai hatiMu 

yang tanpa kami sadari membuat kejahatan di dunia ini semakin 

besar. 

 Tuhan, janganlah kiranya murkaMu menyala-nyala atas kami, 

janganlah Engkau pergi meninggalkan kami, tetapi kuatkanlah iman 

dan pengharapan kami. Curahkanlah kuasaMu dan berkaryalah atas 

kami. Kuatkanlah iman dan raga kami dalam menjalani hidup yang 

Engkau percayakan. 

 Di hari minggu yang ke X sesudah pentakosta ini ya Tuhan, 

bisikkanlah FirmanMu menerangi rumah tangga dan gerejaMu ini. 

Ajarlah kami melihat peran serta kami bagi dunia ini. Baharuilah hati 

dan batin kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami 

berdoa. Amin. 

 

 KJ 434 : 1 “Allah Adalah Kasih Dan Sumber Kasih” 

 Refrein :  Allah adalah Kasih dan Sumber kasih. 

   Bukalah hatimu bagi FirmanNya. 

   Allah adalah Kasih dan Sumber kasih. 

   Bukalah hatimu bagi FirmanNya. 

  Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. 

  Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. 

  Akulah yang memikul sengsaramu. 
        -Saat Teduh-  
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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 394  “Haleluya, Haleluya! Pujilah TuhanMu” 
 

P1 Pembacaan Alkitab hari ini dari Kejadian 6 : 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   “Mendapat Kasih Karunia Tuhan” 

…saat teduh… 

 

 

JAWABAN  JEMAAT 
 

 KJ 381: 1&10 “Yang Maha Kasih” 

Yang Mahakasih yaitu Allah; 

Allah Pengasih pun bagiku. 

Refrein :  Aku selamatlah oleh kasihNya, 

Oleh kasihNya kepadaku. 

 

Hati dan jiwa bersukacita; 

Hati dan jiwa sejahtera. 

Refrein :  Aku selamatlah oleh kasihNya, 

Oleh kasihNya kepadaku. 
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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  . . . . . . . (diakhiri dengan Dox GB 389 a)       
 

Pengucapan Syukur 

P2       Jemaat Tuhan. Mari memberi persembahan syukur dan sukarela kita 

kepada Tuhan. 1 Tawarikh 29 : 17a mengatakan “Aku tahu, ya Allahku, 

bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, 

maka akupun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan 

tulus ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat 

memberikan persembahan sukarela kepada-Mu dengan sukacita”. 

  Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

   GB : 364 : “Syukur Kami Ungkapkan” 
Syukur kami ungkapkan; syukur pada-Mu, Bapa, 

syukur, telah Kau ‘brikan Yesus, Putra-Mu. 

Syukur kami ungkapkan; syukur pada-Mu, Bapa, 

syukur, telah Kau ‘brikan Yesus, Putra-Mu. 

Bapa, dalam karya kasih-Mu, orang miskin dan lemah, 

kini menjadi kaya dan tegar. Bagar. Syukur! 
 

….. 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.  

 
 

 

 

 
Give thanks with a grateful heart 

Give thanks to the Holy One 

Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son 
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Give thanks with a grateful heart 

Give thanks to the Holy One 

Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son 

And now let the weak say, "I am strong" 

Let the poor say, "I am rich 

Because of what the Lord has done for us" 

Give thanks! 

 

Doa Persembahan                                     

P2   Jemaat Tuhan, mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini 

kepada Tuhan dalam doa berbalasan. Kita berdoa: 

P2 Ya Tuhan yang Maha Kudus, kami bersyukur dan memuliakan 

namaMu yang Agung itu. Dengarkanlah seruan kami, sebab siapakah 

kami ini, sehingga kami 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. 

P2&J Pakailah kami sebagai pengasih dan penolong 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 121 :1&2 “Hai, Pergi Dan Wartakan”      do = bes 

Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu. 

Baik di rumah, sekolah dan di kantor; juga disetiap waktu dan tempat. 

Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. 

Itu sikap yang harus kau lakukan kar'na Kristus nyata dalam hidupmu. 
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Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanMu. 

Juga dalam segala tindakanmu, jadikanlah Firman Tuhan pandumu. 

Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. 

Jangan bimbang dan jangan kau kuatir;  

Roh Kudus membimbing dan menolongmu. 
 

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 

 

 

 


