
T A T A   I B A D A H 

PELKAT  GP 
GPIB Jemaat GIBEON JAKARTA 

 

Sabtu, 11 September 2021, Pukul 17.00 WIB 
        

PF : Kak Erna    
 

PERSIAPAN 

 Doa Pelayan yang bertugas 

 MARS GP GPIB 
 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
PL Syalom! Selamat datang dan selamat beribadah dalam Ibadah Pelkat GP. Mari 

kita ikuti ibadah sore ini dengan tema “Menyampaikan Yang Sebenarnya” 

Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kita, Pelayan Firman dalam Ibadah 

Pelkat GP kita sore ini adalah Kak Erna Tobing.  

Marilah  berdiri dan memujikan...  
Lagu Kesehatian (1) ... “Seindah Siang Disinari Terang” 

Lagu Kesehatian (2) ... “Ajaib Kau Tuhan” 

-saat teduh- 

AJAKAN BERIBADAH 
PL       : Saudara-saudara mari berdiri  untuk menghadap Tuhan dan memuji   
  nama-Nya.  
  

MENGHADAP  TUHAN 
 
 

NYANYIAN UMAT  ”Kumilik-Mu” 
  

Dalam kesesakanku kau beri kedamaian-Mu 
Dalam keraguan kutemukan wajah-Mu 

Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru 
Sungguh kuterkagum amanku di dalam-Mu Yesus 

Kau membuatku sesuai rencana-Mu 
Kau memegang setiap musim hidupku 

Kuserahkan semua kekhawatiranku, 'ku milik-Mu 
Karena pengorban-Mu Kau jadikanku baru 

Sungguh 'ku terkagum amanku di dalam-Mu Yesus 
Kau membuatku sesuai rencana-Mu 

Kau memegang setiap musim hidupku 
Kuserahkan semua kekhawatiranku, kumilik-Mu 

Semua kekuranganku kau pun tahu 
Tetap kau pandang indah dalam-Mu 

Kuangkat tanganku dan berseru, kumilik-Mu 

 
DOA PEMBUKAAN  
PL  : ..........                                                                                    

                -berdiri-  

MAZMUR PUJIAN 

PL  : MAZMUR  103 : 1 – 13   (berbalasan) 
-duduk- 
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Kidung Pujian : “KUSIAPKAN HATIKU TUHAN” 
 

Kusiapkan hatiku Tuhan tuk dengar firman -Mu saat ini 

Ku sujud menyembah –Mu Tuhan, masuk hadirat – Mu saat ini 

Curahkan urapan – Mu Tuhan bagi jemaat – Mu saat ini 

Kusiapkan hatiku  Tuhan tuk dengar firman MU 
 

Ref.   

Firman- Mu Tuhan tiada  berubah dahulu sekarang 

selama – lamanya tiada berubah 

Firman-Mu Tuhan penolong hidup ku  

Kusiapkan hatiku Tuhan tuk dengar  firman-Mu 
 
 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 

DOA   
PEMBACAAN ALKITAB : 
PF Mari berdiri untuk menyambut Firman Tuhan, 
 Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari  1 Raja-Raja 22 : 13-18 

yang menyatakan..... 
              Demikian pembacaan Alkitab. 

                     -duduk- 

KHOTBAH  “Menyampaikan Yang Sebenarnya”  
 
 
 

JAWABAN  JEMAAT 

 

NYANYIAN UMAT  “Sungguh Indah” 
 

Ke manakah aku dapat pergi? 
Menjauhi rohMu yang suci 
Kau sahabat dan Kau dekat 

Bahkan seluruh pengabdianku 
Tak bisa membalas kesetiaanMu 

Sungguh mulia dan berharga 
 

Sungguh besar pengorbananMu bagiku 
Terlalu dalam untuk dimengerti 

Sungguh besar 
 

Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku 
Tak terselami bagiku 

Sungguh indah 
Bahkan seluruh pengabdianku 

Tak bisa membalas kesetiaanMu 
Sungguh mulia dan berharga 
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Sungguh besar pengorbananMu bagiku 
Terlalu dalam untuk dimengerti 

Sungguh besar 

 
DOA SYAFAAT 
PF :     ............  (Doa Syafaat diakhiri dengan Doa Bapa Kami & Doxologi) 

 

PERSEMBAHAHAN SYUKUR 
PL : Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan 

kepada-Nya. Dengarlah Nas Alkitab di dalam   Ulangan 16 : 16b - 17,  yang 
menyatakan: “Janganlah ia menghadap hadirat TUHAN dengan tangan 
hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai 
dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu."  
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.  

 

NYANYIAN UMAT : KJ 337 : 1&2 “BETAPA KITA TIDAK BERSYUKUR” 
 

1.   Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur; 

Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. 

  Refr :   Itu semua berkat karunia Allah yang agung mahakuasa. 

                        Itu semua berkat karunia Allah yang agung mahakuasa. 
 

….. saatnya memberi persembahan ..... 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.   Alangkah indah pagi merekah bermandi cah’ya surya nan cerah 
Ditingkah kicau burung tak henti, bungapun bangkit harum berseri. Refr. 

 
DOA PERSEMBAHAN 
PL   : Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan    
          dalam doa syukur : ......                                

   -duduk- 

 
 

  PENGUTUSAN 

 
WARTA PELKAT GP 

Amanat Pengutusan       -berdiri- 

PF  Pulanglah dan kembalilah kedalam kehidupan sesehari, jadilah umat yang selalu 
mengandalkan Tuhan dalam segala usaha dan perilaku dan berpeganglah pada janji 
Tuhan.  
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NYANYIAN UMAT  “Hosanna” 
 

I see the King of Glory, Coming on the clouds with fire 

The whole earth shakes, The whole earth shakes 
 

I see His love and mercy, Washing over all our sin 
The people sing, The people sing 

 

Hosanna, Hosanna 
Hosanna in the Highest 

Hosanna, Hosanna 
Hosanna in the Highest 

 

I see a generation, Rising up to take their place 
With selfless faith, With selfless faith 

 

I see a near revival, stirring as we pray and seek 
We're on our knees, We're on our knees 

 

 
BERKAT 

PF   Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah  

berkat-Nya: 
TUHAN  memberkati engkau dan melindungi engkau; 
TUHAN  menyinari engkau dengan wajahNya  
dan memberi engkau kasih  karunia; 
TUHAN  menghadapkan wajahNya kepadamu  
dan memberi engkau damai sejahtera. 

 

U  (GB 402a)  Amin 
 

  
 

 
 

-saat teduh- 
 

 


