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Persiapan 

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

Ucapan Selamat Datang 

P1 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus!  

Selamat Pagi, Selamat hari minggu. 

Pemberita Firman dan presbiter yang melayani mengucapkan 

selamat beribadah di Hari Minggu ke XIII sesudah Pentakosta dengan 

penuh sukacita melalui kanal Youtube GPIB Jemaat “Gibeon” Jakarta.  

Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati 

olehNya. Pemberita Firman pada ibadah saat ini adalah Bapak                        

Pdt. Melkianus Nguru 
   

Ungkapan Situasi 

P1 Jemaat Tuhan. mengapa kita perlu memuji Tuhan? 

apakah alasan dibaliknya? Bagaimana kita memaknainya?  

apa karena sekedar formalitas? atau karena warisan tradisi 

kekristenan? 

Jemaat Tuhan. mari temukan kunci jawaban, di dalam ibadah ini. 
 

-Saat Teduh- 
 
 

MENGHADAP   TUHAN 

 

Ajakan beribadah 

P1  Jemaat Tuhan! mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan 

menghormati Firman-Nya yang hadir di tengah persekutuan kita 

 

GB 2 : 1&2 “HALELUYA! PUJI TUHAN, PUJI NAMANYA” 
 

1. Haleluya! Puji Tuhan, 

puji namaNya, Yang Mahabesar, 

agung kuasaNya, Yang Mahabenar! 

Haleluya! Puji Tuhan, 

Pujilah Dia untuk s’lamanya; 

kar’na namaNya ajaib benar. 
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2. Alam raya, ciptaan-Nya; 

angkat suaramu dengar bergemar, 

petik kecapi dan tabuh gendang. 

hai semua yang bernafas, 

pujilah Dia untuk s’lamanya; 

kar’na namaNya ajaib benar. 
 

Votum   

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  yang menjadikan 

langit dan bumi.    

J 1  . / 1 .  //                                                                    

A –   min 
 

 Nas Pembimbing            Roma 11:36 

Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: 

Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya! 
 

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 50a: 1&4 “SABDAMU ABADI” 
 

1. SabdaMu abadi, suluh langkah kami. 

Yang mengikutiNya hidup sukacita. 

4.  SabdaMu semua harta tak terduga, 

 sungguh memberkati yang membuka hati.   

         -Duduk- 

Doa Hari Ini 

P1 Jemaat Tuhan, mari menaikan doa kepada Tuhan. 

kami bersyukur dan menyembah Engkau ya Tuhan. terimakasih 

untuk belas kasih dan pengampunanMu di atas kayu salib. 

sebagai umatMu, ada begitu banyak talenta yang Engkau anug’rahkan 

dalam memperlengkapi kami untuk memuji dan memuliakan 

namaMu. namun, seringkali kami mengabaikan dan bersikap acuh-tak 

acuh terhadap suaraMu. sehingga talenta yang Engkau berikan itu, 

kami simpan untuk diri kami sendiri bahkan kami tak mampu 

mengembangkannya. kami sadar dan mengaku bahwa seluruh hidup 
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kami belum mampu meneladani kehidupan Sang Putra. kami terbuai 

oleh ego dan kesibukan jasmani kami. kami tak berani melangkah dan 

melampaui batas kenyamanan kami untuk membagikan damai 

sejahteraMu. 

Engkau mendidik kami bagai seorang ayah, agar kami siap untuk 

menjadi mandiri. tetapi dalam rumah tangga, seringkali kami lupa 

dan tak memberikan ruang kepada anak-anak kami untuk menjadi 

mandiri secara rohani. kasihani dan ampunilah kami ya Tuhan. 

rangkul kami dalam dekapanMu, sehingga kami menjadi lebih 

bersemangat. sebab kami yakin dan percaya, sejauh timur dari barat 

demikianlah dijauhkannya pelanggaran kami. seperti Bapa sayang 

kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang 

yang takut akan Dia. dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 
 

 GB 42 : 1 “KUASA DARAH YESUS MENYUCIKANMU” 

1.  Kuasa darah Yesus menyucikanmu hingga ‘kau jadi putih bersih. 

Yakinkah engkau pada anug’rahNya?  

sudahkah kau dibasuh bersih? 
 

     Refrein : Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih 

   dalam darah Anak domba yang Kudus?  

       Sudahkah ‘kau dibasuh bersih?   

 

Kesaksian Pujian 
Gibeon Virtual Choir “Bapa Sorgawi” 
 

        -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 394  “HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU” 

P1 Pembacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 103: 1-2 yang menyatakan 
………………….Demikian  pembacaan  Alkitab.  
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PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di antara 
kamu dan ucaplah syukur kepada  Allah. 

 

J GB 392a     “Kepada-Mu Puji-pujian” 
-Duduk- 

 

K h o t b a h “SEGENAP HIDUP MEMUJI TUHAN” 
  …saat teduh… 

JAWABAN  JEMAAT 

 

GB 248 : 1&2 “JIWAKU, MARI NYANYI!” 
do=bes 2/4 & ¾ MM + 80 

 

1. Jiwaku, mari nyanyi! Tuhanmu pujilah, 

yang dalam t’rang sorgawi dipuji, disembah. 

Hendak di dunia ini ‘ku turut bermazmur, 

selagi ‘ku disini, padaNya bersyukur. 
 

2. Bahagialah selalu yang beriman penuh 

kepada Allah Yakub, Penolong yang teguh. 

Tiada manusia hebat dan mulia, 

yang menandingi Dia; abadi kasih-Nya. 

 

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 389b)       
 

Pengucapan Syukur 

P2 Umat Tuhan. Mari memberi persembahan syukur dan persembahan 

sukarela kita kepada Tuhan. Roma 12:1 mengatakan  

  “karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku 

menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu 
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sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada 

Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati”.  

  Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

 

KJ 286 : 1&2 “BUMI DAN LANGIT, PUJILAH” 
do=f  3 ketuk 

 

1. Bumi dan langit, pujilah Yang Tinggi dan Kudus: 

firmanNya mahamulia dan jalanNya tentu. 
 

….. saatnya memberi persembahan ..... 
 

--- Persembahan dapat dimasukkan ke dalam Amplop yang sudah disediakan oleh 
keluarga dan dibawa ke Gereja, atau menggunakan persembahan digital atau dengan 

cara transfer ke rekening Gereja. untuk Dana pengadaan alat Multimedia dapat 
melalui QR Code Dana PEG dengan kode/angka tiga digit terakhir 123, dan untuk 
Dana Tanggap Bencana dapat melalui QR Code Dana Syukur dengan kode/angka 

tiga digit terakhir 124 ---  

 
 

 

 

 
 

2.  Betapa kasih hikmatNya! kendati kita aib: 

    Sang Adam Baru menjelma, Penolong yang ajaib. 

 

Doa Persembahan       

P2 Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini 

kepada Tuhan dalam doa berbasalan. 
 

 Kami menyadari ya Tuhan, dari pada-Mulah segala kepunyaan kami. 

Apa yang kami berikan ini, hanyalah sebagian dari pemberian 

tanganMu jua. karena itu terimalah persembahan, puji-pujian, 

sembah sujud, jiwa raga untuk hormat dan kemuliaan namaMu. 

U ya Yesus anak Allah, Engkau yang layak menerima semua pujian. 

Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin 
-Duduk- 
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 PENGUTUSAN  
 

Warta Jemaat 
 

Amanat  Pengutusan -Berdiri- 

PF  Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan kedalam kehidupanmu 

sehari-hari dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah engkau dengar 
 

   GB 113 : 1-2“GITA SYUKUR BERGEMA” 

do=bes 4/4 MM + 92 

1. Gita syukur bergema,  

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, b’rilah kekuatanMu. 

Layakkan kami untuk bersaksi, 

siap sedia menyatakan kasih-Mu. Refr. ... 

 

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 401 :“AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA” 

 

SELAMAT HARI MINGGU 
 Tuhan Yesus Memberkati 
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