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Persiapan 

 Doa pribadi warga jemaat 
 Doa presbiter dan pelayan 
 

Ucapan Selamat Datang 

P1 Umat Tuhan. Selamat Pagi, Salam sejahtera untuk kita semua. 

Pemberita Firman dan presbiter yang melayani mengucapkan 

selamat beribadah di Hari Minggu ke XIV sesudah Pentakosta dan 

menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Jemaat Tuhan 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 : 

Pdt. Sandra Lumentut - De Soysa 
   

Ungkapan Situasi 

P1 Umat Tuhan. apakah yang dapat kita lakukan agar terhindar dari 

pemimpin yang tidak adil dan jahat? 

mari temukan jawabannya. 
-Saat Teduh- 

 
 

MENGHADAP   TUHAN 

 

Ajakan beribadah 

P1  Umat Tuhan! mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan 

menghormati Firman-Nya yang hadir di tengah persekutuan kita 

 

GB 14 : 1 “HALELUYA, HALELUYA!” 
do=bes 4/4 MM + 80 

Haleluya, Haleluya! 

NamaMu maha agung, mulia! 

Haleluya, Haleluya! 

NamaMu maha agung, mulia! 

Haleluya, Haleluya, 

Haleluya, Haleluya! 
---instrumen--- 

Haleluya, 

Haleluya, Haleluya! 
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Votum   

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  yang menjadikan 

langit dan bumi.    

J 1  . / 1 .  //                                                                    

A –   min 
 

 Nas Pembimbing                                                                        Markus 10: 43-45 

Tidaklah demikian diantara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar 

di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa 

ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi 

hamba untuk semuanya. karena Anak Manusia juga datang bukan 

untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan 

nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang. 
 

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 50 : 2 “Perubahan Ajaib” 
                                           do=a  4/4 MM + 76 

  Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, 

setia, murah hati, bawa sukacita, 

rendah hati dan ramah terhadap orang lain; 

itu sikap nyata dari perubahan ajaib. 

Refrein : Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, 

                 tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. 

                 Aku ingin selalu tetap di jalanNya 

                 dan menjadi saksi Kristus kini dan s’lamanya. 

                                                                             -Duduk- 

Doa Hari Ini 

P1 Umat Tuhan, mari berdoa. 

Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterimakasih atas 

pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima selama sepekan yang 

lalu. Mengawali kehidupan di pekan yang baru ini, kami datang 

beribadah untuk memuji dan memuliakan namaMu. Layakkan kami 

dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan puji-pujian yang 
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kami panjatkan kepada-Mu. 

Sebagai pribadi, kami pun sadar dan mengaku, untuk segala dosa dan 

pelanggaran kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, 

maupun yang tersembunyi di hati dan pikiran kami. Sebagai Umat-

Mu, di tengah keluarga, gereja dan masyarakat, kami sering gagal 

dalam menegakkan  kebenaran dan keadilan KasihMu.  

Berilah kami mengampunan dan damai sejahtera-Mu, ya Bapa, serta 

baharuilah hidup kami dengan Roh Kudus-Mu. 

   Ajarlah kami mengikuti teladan Kristus, yang penuh kasih dan 

keadilan. sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan 

memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 
 

GB 53: “Inilah Saatnya Bagi Kita” 
 do=d 4/4 MM + 76 

Inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. 

Akal budimu, kau siapkanlah. 

bukalah hatimu bagi FirmanNya. 

Mari berdoa, minta Roh Kudus menuntunmu. 
 

        -Saat Teduh- 

Kesaksian Pujian 
Gibeon Virtual Choir “Seperti Rusa Rindu” 

 

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 MIKHA 3: 1-4 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” 
-Duduk- 

 

K h o t b a h “PEMIMPIN YANG MENJADI BERKAT” 
  …saat teduh… 
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JAWABAN  JEMAAT 
 

GB 215 : 1&2 “KUINGIN SELALU DEKAT PADAMU” 
do=es  ¾ MM + 92 

 

1. Kuingin selalu dekat padaMu, 

ikut Kau Tuhan, tiada jemu; 

Bila Kaupimpin kehidupanku, 

takkan ku ragu, tetap langkahku. 

Refrein  :    Oh, Jurus’lamat, pegang tanganku, 

  bimbinganMu yang aku perlu. 

  B’ri pertolongan dan kuasaMu; 

  oh, Tuhan Yesus, pegang tanganku. 
 

2. Gelap perjalanan yang aku tempuh, 

namun cerah berseri jiwaku. 

Susah, kecewa di dunia fana, 

damai menanti di sorga baka. 

 

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 389a)       

 

Pengucapan Syukur 

P2 Umat Tuhan. Mari memberi persembahan sebagai bentuk rasa syukur 

kita kepada Tuhan.  

2 Korintus 9:8 mengatakan “dan Allah sanggup melimpahkan segala 

kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan 

di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai 

kebajikan”. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
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GB 83 : 1&2 “Marilah Mengucap Syukur” 
do=es  4/4  MM + 96 

1. Marilah mengucap syukur pada Allah  

atas rahmat yang telah dib’rikan bagi dunia. 

Kristus t’lah berkorban bagi umat manusia, 

marilah bersyukur, muliakanlah namaNya. 
 

….. 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 ---  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita 

jangan kau sedih atau terpaksa, 

kar’na Tuhan s’lalu memberkati tiap orang 

yang bermurah hati memberikan persembahan. 

 

Doa Persembahan       

P2 Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita 

kepada Tuhan di dalam doa berbalasan. 

              Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagiMu Tuhan. 

Terimakasih untuk FirmanMu yang mencerahkan kami, supaya hidup 

dan berlaku adil dimana pun kami berada. terima dan kuduskanlah 

persembahan syukur kami. 

J       Pakailah hidup dan prilaku kami ya Tuhan, untuk menyampaikan 

kebenaran dan keadilan dalam menolong orang-orang yang letih lesu 

dan berbeban berat. sehingga melalui kehadiran kami, mereka turut 

merasakan sukacita dan damai sejahteraMu. Amin. 
 

-Duduk- 
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PENGUTUSAN 
 

Warta Jemaat 
 

Amanat  Pengutusan -Berdiri- 

PF  Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah Firman 

Tuhan yang telah engkau dengar 
 

   KJ 413 : 1-3 “TUHAN, PIMPIN ANAKMU” 

do=c 4 ketuk 

1. Tuhan, pimpin anakMu, agar tidak tersesat. 

Akan jauhlah seteru, bila Kau tetap dekat 
 

Refrein :  Tuhan, pimpin! Arus hidup menderas; 

agar jangan ‘ku sesat, pegang tanganku erat. 
 

           3.           Sampai akhir hidupku, Tuhan, pimpin ‘ku terus. 

K’lak kupuji, kusembah Kau Tuhanku Penebus. 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 402b :“AMIN” 

 

SELAMAT HARI MINGGU 
 Tuhan Yesus Memberkati 
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