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Persiapan 

 Doa pribadi warga jemaat 
 Doa presbiter dan pelayan 
 

Ucapan Selamat Datang 

P2 Umat Tuhan. Selamat Pagi/Sore, Salam sejahtera untuk kita semua. 

Pemberita Firman dan presbiter yang melayani mengucapkan 

selamat datang dalam ibadah di Hari Minggu ke XV sesudah 

Pentakosta dan menyambut dengan penuh sukacita keikutsertaan 

Jemaat Tuhan, baik yang hadir di gedung gereja maupun yang hadir 

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. Melkianus Nguru ~ Pukul 09.00 WIB 

Pdt. Novina Malawau ~ Pukul 17.00 WIB 
   

Ungkapan Situasi 

P2 Umat Tuhan. bersediakah kita diutus Tuhan untuk memberitakan 

kasih dan damai sejahtera Tuhan, bahkan di situasi sulit sekalipun? 
 

-Saat Teduh- 
 
 

MENGHADAP   TUHAN 

Ajakan beribadah 

P2  Umat Tuhan! mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan 

menghormati Firman-Nya yang hadir di tengah persekutuan kita 
 

GB 20 : 1&2 “UMAT TUHAN, MARI DATANGLAH” 
do=d 4/4 MM + 92 

 

1. Umat Tuhan, mari datanglah persembahkan diri padaNya. 

 Mari nyanyi ucaplah syukur, puji Tuhan, Jurus’lamatmu. 

 Masuklah kepelataranNya, bernyanyi bergemar, bersukacitalah. 

Refrein :  Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala allah. 

 Hai umat nyanyi dan bersorak-sorak,  

 muliakan Allah, Bapa Mahakasih. 

 Persembahkan dirimu kehadapanNya dengan tulus hatimu. 

 Hai umatNya mari Persembahkan dirimu  

 kehadapanNya dengan tulus hatimu. 

---------- Prosesi Memasuki Ruang Ibadah ---------- 
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2.   Dosa kita yang ditanggungNya 

Dalam korban Putra TunggalNya, 

Hingga kita dibebaskanNya 

Dari kuasa maut yang kejam. 

Kar’na kasih Allah yang besar, 

Yang dinyatakanNya di dalam PutraNya. Refr. ... 
 

Votum   

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  yang menjadikan 

langit dan bumi.    

J 1  . / 1 .  //                                                                    

A –   min 
 

 Nas Pembimbing                                                                                   Yohanes 15:16 

Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. 

Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan 

menghasilkan buah dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta 

kepada Bapa dalam namaKu, diberikanNya kepadamu. 
 

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 194 : 1  “Kurasakan Nyala Api Dalam Hatimu” 
do = a 4/4 MM +76 

 

1. Kurasakan nyala api dalam hatiku, dib'rikan oleh Yesus, Tuhanku. 
Kuasa darah Penebus menyucikan jiwaku; bahagia memenuhi hidupku. 

Refr. : Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. 

Haleluya bergema bagi Yesus, Rajaku.  
Kurasakan Api Roh di hatiku. 

                                                                              -Duduk- 

Doa Hari Ini 

P2 Umat Tuhan, mari berdoa. 

Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini, kami mau 
mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam 
sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi dipikiran dan hati 
kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta 
baharuilah hidup kami oleh Roh KudusMu. 
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Oleh kasihMu itu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus 
Kristus maka. ya Bapa Mahakuasa, kami bersyukur atas kasih setia 
dan pengampunanMu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. 
Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasihMu dan melakukan 
Firman dan kehendakMu sebagai saksi-saksiMu yang setia 
disepanjang hidup kami, sehingga melalui kami, banyak orang akan 
memuji dan memuliakan namaMu. 
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin. 
 

 

GB 63: 1 “FirmanMu Tuhan” 
 do=f 4/4 MM + 88 

 

           Refrein :  FirmanMu Tuhan, suluh bagi langkahku 

Dan terang di jalanku. Haleluya! Amin. 

1. Teriakku sampai kepadaMu, 

Berikanlah aku pengertianMu. 

Permohonanku hanya padaMu, 

Bebaskanlah aku sesuai janjiMu. Refr. ... 

        -Saat Teduh- 

Kesaksian Pujian 
Gibeon Virtual Choir “Doa Mengubah Segala Sesuatu” 

 

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 YOHANES 1:19-28 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 “JATI DIRI HAMBA TUHAN” 

  …saat teduh… 
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JAWABAN  JEMAAT 
 

GB 69 : 1&2 “KUMULAI DARI DIRI SENDIRI” 
do=es  4/4 MM + 72 

 

1. Kumulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. 

Kumulai dari disi sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. 

Tekadku Tuhan: mengikutMu selama hidupku, 

Berpegang teguh kepada iman dan percayaku. 

Akan kumulai dari diriku melakukan sikap yang benar. 

Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. 
 

2. Kumulai dari keluargaku menjadi pelaku firmanMu. 

S’lalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasihMu. 

Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku. 

Kupegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. 

Kumulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasihMu. 

Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. 
 

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 

P3 Umat Tuhan. kita semua dipanggil dalam kerendahan hati dengan 

memberi persembahan dari hati yang tulus untuk mempersiapkan 

jalan bagi pelayanan kasih Tuhan melalui Gereja yang telah diutus ini. 

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”.  
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--- 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. Untuk Dana 
Bantuan Bencana Alam di Nias dapat melalui QR Code Dana Syukur dengan 
kode/angka tiga digit terakhir 125 ---  

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

GB 77 : 1&2 “Persepuluhanmu” 
do=es  4/4  MM + 88 

 

1. 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 ..... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 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. ... 
 

Doa Persembahan       

P3 Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita 

kepada Tuhan di dalam doa berbalasan. 

 Ya Bapa di surga, kami bersyukur atas keselamatan dan hidup yang 
Engkau berikan di tengah kegelisahan dan kelemahan tubuh di masa 
pandemi ini. Berkati setiap pribadi yang dengan rela hati memberi 
persembahan syukur dan sukarela ini, sehingga mereka tak merasa 
kekurangan berkatMu.  



7 
 

7 

 

J  Terimalah pemberian dan persembahan syukur kami ini ya Tuhan. 

untuk menolong dan menjangkau mereka yang membutuhkan kasih 

dan damai sejahteranMu melalui pelayanan gereja. Dalam nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin 
-Duduk- 

 

 PENGUTUSAN  

Warta Jemaat 
 

Amanat  Pengutusan -Berdiri- 

PF  Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah Firman 

Tuhan yang telah engkau dengar 
 

   GB 98 : “SIAPAKAH YANG MAU DIUTUS” 
do=es 4/4 MM + 80 

  Siapakah yang mau diutus oleh Tuhan kedalam dunia? 

  Siapakah yang mau sedia melayani semua umatNya? 

  Refrein : Inilah hambaMu, utuslah ya Tuhanku, 

     HambaMu, sedia menjadi saksiMu. 

 

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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