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GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT 
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“Mengamalkan Nilai-Nilai Pancasila” 

( Ulangan 4 : 1 – 13 ) 

Minggu, 26 September 2021 

PELAYAN FIRMAN 

Pdt. Christian Oroh ~ Pukul, 09.00 WIB 

Pdt. Melkianus Nguru ~ Pukul, 17.00 WIB 
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Persiapan 

 Doa pribadi warga jemaat 
 Doa presbiter dan pelayan 
 

Ucapan Selamat Datang 

P2 Jemaat Tuhan. Selamat Pagi/Sore, Salam dalam kasih Tuhan kita 

Yesus Kristus. 

Pemberita Firman dan presbiter yang melayani mengucapkan 

selamat datang dalam ibadah di Hari Minggu ke XVIII 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. Christian Oroh ~ Pukul 09.00 WIB 

Pdt. Melkianus Nguru ~ Pukul 17.00 WIB 
   

Ungkapan Situasi 

P2 Jemaat Tuhan. Perlukah orang percaya mengamalkan nilai-nilai 

pancasila, pada seluruh aspek kehidupannya?  

 Mari temukan jawabannya! 
-Saat Teduh- 

 
 

MENGHADAP   TUHAN 
 

Ajakan beribadah 

P2  Jemaat Tuhan! mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan 

menghormati Firman-Nya yang hadir di tengah persekutuan kita 
 

PKJ 16 : 1&2 “Mari, Kawan-kawan, Nyanyi Gembira” 
do=f 4 ketuk 

            Refrein :  Mari, kawan-kawan nyanyi gembira, 

   Gembira mengikuti bunyi lagunya. 

   Mari, kawan-kawan, nyanyi gembira, 

   Supaya isi dunia mendengarkannya. 

1. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukaNya 

Maklumkan nama Yesus. 

Mari, kawan-kawan, nyanyi gembira! Refr. ... 
 

---------- Prosesi Memasuki Ruang Ibadah ---------- 
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2. Suka bagai t’rang surya, suka bagai embun, 

Suka bagai pelangi, 

Mari, kawan-kawan, nyanyi gembira! Refr. ... 
 

Votum   

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  yang menjadikan 

langit dan bumi.    

J 1  . / 1 .  //                                                                    

A –   min 
 

 Nas Pembimbing                                                                               Amsal 1 : 7 

Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang 

bodoh menghina hikmat dan didikan. 
 

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 48 : 1&2  “Janganlah Hai Anakku” 
do = d 4/4 MM +72 

1. Janganlah hai anakku, ajaran ibumu engkau sia-siakan. 
Jagalah hai anakku, perintah dan nasihat ayahmu. 

2. Tambatkanlah selalu semua firman Tuhan pada loh hatimu 
Dan jadikanlah kalung yang menghiasi pada lehermu. 

                                                              -Duduk- 

Doa Hari Ini 

P2 Jemaat Tuhan, mari menaikkan doa kepada Tuhan. 

Kami datang di hadiratMu ya Tuhan, untuk membangun hubungan 
yang istimewa denganMu. Kami tahu bahwa jalanMu penuh dengan 
kasih setia dan kebenaran, namun sebelum kami melangkah di pekan 
yang baru ini, tuliskanlah nasihat dan ketetapan hukumMu pada loh 
hati dan pikiran kami. 
Ya Allah Tuhan kami, di hadiratMu kami mengaku. janganlah Engkau 
mengingat semua dosa dan pelanggaran kami di masa lalu, tetapi 
ingatkanlah kami melalui Firman dan Roh KudusMu tentang 
anugerah dan kasih setia Allah dalam karya penyelamatan, di atas 
kayu salib dan di masa sulit ini.  
Ingatkan kami tentang pekerjaan-pekerjaan yang Engkau 
perkenankan terjadi atas kami, sehingga kami dapat membagikan 



4 
 

4 

 

kesaksian iman itu bagi generasi muda. Ajarlah kami untuk selalu 
meneladani sang Anak, sehingga melalui kami, semakin banyak orang 
mengenal Engkau. 
Demikianlah doa kami. Amin. 

 

KK 117: 1&2 “Kami Mau Mendengarkan” 
 la=d 3/4 MM + 68 

1. Kami mau mendengarkan,  

hati pun kami buka : 

  Refrein : Bersabdalah, ya Tuhan,  

      bersabdalah, bersabdalah! 

2. Isilah hati kami  

dengan firman yang suci : Refr. ... 
          -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 Ulangan 4:1-13 yang menyatakan 
…………………. Demikian  pembacaan  Alkitab.  

 

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 “MENGAMALKAN NILAI-NILAI PANCASILA” 

  …saat teduh… 
 

JAWABAN  JEMAAT 
 

GB 345 : 1&3 “ALLAH, SUMBER RAHMAT” 
do=d  4/4 MM + 96 

1. Allah, Sumber rahmat dan karunia,  

ingatkan umatNya rukun tent’ram, 

hidup berdampingan dalam kasih; 

saling menopang dan memb’ri. 
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           Refrein :  Mari membangun tatanan masyarakat 
Agar hidup rukun, damai, adil, benar. 
 

3. Mari kita saling menerima 
 Satu sama lain dalam kasihNya. 

Mari perlihara kerukunan, 
Persaudaraan di dalam Tuhan. Refr. ... 

 

Pengakuan Iman  

PF Bersama semua orang percaya di segala 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 Jemaat Tuhan. Mari menyatakan syukur kepada Allah dengan 
memberi persembahan kepadaNya Sambil mengingat Lukas 21:1-4 
mengatakan, “ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-
orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti 
persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan dua 
peser ke dalam peti itu. Lalu Ia berkata; “Aku berkata kepadamu, 
sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari pada semua 
orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari 
kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya”.  

  Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
--- 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 Tanggap Bencana dapat 
melalui QR Code Dana Syukur dengan kode/angka tiga digit terakhir 124 -

--   Mari memberi persembahan dan menyanyi:  
 

Kidung Keesaan 385 : 1,2&3 “Aku Suka Membagi” 
do=d  2/4  MM + 72 

1. Aku suka membagi pada orang tak punya, 
Agar Tuhan di puji tiap orang di dunia. 
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2. Pun kepada Tuhanku kuberi persembahan; 
Tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. 

 

----Jemaat memberi persembahan---- 

 

 

 

 

 

 

3. Janda miskin pun layan persembahan syukurnya, 

Memberi lebih banyak dari pada yang kaya. 

 

Doa Persembahan       

P3 Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita 

kepada Tuhan di dalam doa berbalasan. 

P3 Ya Tuhan, Allah kami, kami bersyukur kepadaMu dan memuji 
namaMu yang agung itu. Sebab, siapakah kami sehingga mampu 
memberi persembahan seperti ini. 

J Terimalah hati kami, puji-pujian, sembah sujud dan jiwa raga kami 
untuk hormat dan kemuliaan namaMu. 

P3&J sebab dari padaMu segala milik kepunyaan kami dan dari tanganMu 
sendiri persembahan yang kami berikan ini. Amin. 

-Duduk- 

 

 PENGUTUSAN  

Warta Jemaat 
 

Amanat  Pengutusan -Berdiri- 

PF  Jemaat Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam 

kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah 

engkau dengar 
 

   NKB 196 : 1&2 “Ku Beroleh Berkat” 
do=d 3+4 ketuk 

 1. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, 

  Yang tidak dib’ri dunia; 

  Di relung hatiku, walau sarat beban, 

  Ada damai sejaht’ra baka. 
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           Refrein :  Yesus yang selalu tinggal serta; 

   Ia di dalamku, ku dalamNya. 

   Aku senantiasa menyertaimu 

   Itulah janjiNya kepadaku. 
 

2. Saat damai penuh masuk di hatiku, 

Dunia menjadi cerah. 

Kesusahan lenyap, g’lap berganti terang: 

Yesus Tuhan, agung, mulia! 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 402c :“AMIN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELAMAT HARI MINGGU 
 Tuhan Yesus Memberkati 
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