
 

GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT 
(GPIB) 

JEMAAT “GIBEON” JAKARTA 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
TATA IBADAH  

HARI MINGGU XVI SESUDAH PENTAKOSTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Mengembangkan Aksi Solidaritas” 
( 1 Korintus 16 : 10- 18 ) 

 
 

Minggu, 12 September 2021 

Pukul 17.00 WIB 

 

Pelayan Firman :  

Pdt. Melkianus Nguru  



2 

 

PERSIAPAN 
 Doa Konsistori  

 Saat Teduh 

 
UCAPAN SELAMAT DATANG 

P2 Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. 

Segenap Presbiter yang bertugas menyampaikan selamat datang 

dalam ibadah di hari Minggu XVI Sesudah Pentakosta dan 

menyambut dengan penuh sukacita keikutsertaan Jemaat Tuhan, baik 

yang hadir  di gedung gereja  maupun melalui  kanal youtube GPIB 

Jemaat Gibeon  Jakarta.   

Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan  dan kita diberkati 

olehNya. 

Pelayan Firman pada ibadah ini adalah Pdt. Melkianus Nguru,  M.Th 

Ketua Majelis Jemaat GPIB Gibeon 

 

AJAKAN BERIBADAH 

P2 Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan yang 

akan dibawa memasuki ke dalam ruang ibadah. 

 

MENGHADAP TUHAN 
 

NYANYIAN JEMAAT KC 13 : 1,2 “KAMI PUJI DENGAN RIANG” 

1. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar; 

 bagai bunga t’rima siang, hati kami pun mekar. 

 Kabut dosa dan derita, kebimbangan, t’lah lenyap. 

Sumber suka yang abadi, b’ri sinar-Mu menyerap. 

-----Prosesi masuk---- 

2. Semuanya yang Kaucipta memantulkan sinar-Mu. 

 Para malak, tata surya naikan puji bagi-Mu. 

Padang, hutan dan samud’ra, bukit, gunung dan lembah,  

margasatwa bergembira, ’ngajak kami pun serta. 
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VOTUM                    
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit 

dan bumi. (Mazmur 124:8) 

J AMIN (dinyanyikan) 

 

NAS PEMBIMBING         1 Korintus 12 : 4-6 

PF Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa 

pelayanan, tetapi satu Tuhan.  Dan ada berbagai-bagai perbuatan 

ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam 

semua orang. 

 

SALAM                     

PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari 

Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. (1 Korintus 1:3) 

J  DAN MENYERTAIMU JUGA 
 

NYANYIAN JEMAAT KC 233 : 1&2 “YESUS MENGINGINKAN DAKU” 

 Yesus menginginkan daku bersinar bagi-Nya, 

 Di mana pun ‘ku berada, ‘ku mengenangkan-Nya. 

 Refrein   Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. 

  Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. 

 Yesus menginginkan daku menolong orang lain, 

 Manis dan sopan selalu ketika ku bermain.  Refrein   ……. 
 

DOA HARI INI                Jemaat duduk 
P2 Jemaat Tuhan, mari kita berdoa: 

 Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterimakasih oleh 

karena pertolongan dan berkatMu di tengah keresahan dan 

kesesakan pandemik covid-19. Tumbuhkanlah semangat dan harapan 

baru di hati dan pikiran kami, sehingga kami bangkit dari situasi ini. 

 Saat ini ya Tuhan dengan rasa sesal dan malu, kami mengaku atas 

kekurangan serta kesalahan  yang kami lakukan. baik melalui  pikiran, 

perkataan dan perbuatan kami. Berilah kami pengampunan dan 

damai sejahteraMu ya Bapa, serta baharuilah  hati kami dengan Roh 

KudusMu. 
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 Ajarlah kami agar mampu mengendalikan diri dan menyadari status 

kami sebagai alat yang Engkau utus, sehingga melalui kami banyak 

orang semakin mengenal Engkau dan nama Tuhan semakin dipuji dan 

dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 
 

NYANYIAN JEMAAT KC 37 : 1&2 “ALLAH BAPA MELINDUNGI” 

1. Allah Bapa melindungi anak-anak-Nya di bumi; 

 burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. 

2. Suara anak-anak Bapa siang malam didengar-Nya; 

tiap kali m’reka minta, pertolongan diberi-Nya. 

 
Kesaksian Pujian 
Shapa Virtual Choir “Ku Tetap Setia” 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF ……………………………….. 

PEMBACAAN ALKITAB 

PF Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut pembacaan 

Alkitab: HALELUYA! 

J KIDUNG CERIA NO 350 HALLELUYA, PUJILAH TUHANMU 

Haleluya!  Pujilah Tuhanmu! 

Haleluya!  Pujilah Tuhanmu! 

Haleluya!  Amin.  Haleluya!  Amin.  Haleluya!  Amin. 

P1 Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Korintus 16:10-18, begini bunyinya: 

 ................................................. 

PF Demikianlah pembacaan Alkitab.  Hendaklah perkataan Kristus diam 

dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur 

kepada Allah (Kolose 3:16a,d) 

NYANYIAN JEMAAT  KC 121 : “PUJILAH KHALIK SEMESTA”  

 Pujilah Khalik semesta, Sumber segala kurnia.   

 sorga dan bumi, puji t’rus Sang Bapa, Put’ra, Roh Kudus!  

                               Jemaat duduk 

KHOTBAH “Mengembangkan Aksi Solidaritas” 
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JAWABAN JEMAAT 
 

NYANYIAN JEMAAT  KC 300 : 1-4 “TOLONG AKU, TUHAN” 

1.  Tolong aku, Tuhan, bimbing tanganku, 

  jangan sia-sia karya hidupku. 

2.  Ajar aku, Tuhan, rajin bekerja, 

Menunaikan tugas dalam dunia 

3.  Ajar ‘ku mengatur maksud hidupku, 

  Jangan mementingkan hanya diriku. 

4.  Tuhan yang abadi, bina hatiku,  

  menunjukkan kasih ‘kan sesamaku. 

 

Pengakuan Iman Rasuli           Jemaat berdiri 
PF  Jemaat, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya 

di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut 
Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut masing-
masing orang berkata : 

J  Aku percaya ………………………. 
 

DOA SYAFAAT                Jemaat duduk 
PF  ……………… 
  Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon… 
J  Dengarlah Doa kami  
PF  Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan 

Juruselamat, yang telah mengajar kami berdoa : 
PF + J  Bapak kami yang disorga ……. (diakhiri dengan Doa Bapa Kami 

dan Doksologi KC 348 KAR’NA ENGKAULAH) 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 
AJAKAN MEMBERI          1 Korintus 16:2-3 
P3 Jemaat Tuhan, ada kalanya persembahan syukur yang kita 

berikan tidak dapat diserahkan secara langsung.  Tetapi, bagi 
setiap kita yang terpanggil untuk menyatakan syukur, selalu 
tersedia jalan.  Rasul Paulus berkata:  “Pada hari pertama dari 
tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing--sesuai 
dengan apa yang kamu peroleh--menyisihkan sesuatu dan 
menyimpannya di rumah …… kalau aku datang …… aku akan 
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mengutus orang-orang ………….… untuk menyampaikan 
pemberianmu.”   
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 Bantuan Bencana Alam di Nias dapat melalui QR Code Dana Syukur 
dengan kode/angka tiga digit terakhir 125 ---    

Mari memberi persembahan dan menyanyi:  
 

NYANYIAN JEMAAT KC 228 : 2, 3, 4 “TUHAN, AMBIL HIDUPKU” 

2  Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya,  

  dan jadikan langkahku berkenan kepada-Mu. 

3  Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu. 

  Dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu.   
 

----Jemaat memberi persembahan---- 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

4  Harta kekayaanku jadi alat bagi-Mu; 

  akal budi dan kerja, Tuhan, pergunakanlah! 

 

DOA SYUKUR 
P3 Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini 

kepada Tuhan dalam doa syukur : 
 Ya Bapa, terimalah persembahan syukur yang kami bawa dari hati 

sebagai persembahkan untuk memuliakan Nama-Mu.  Berkati setiap 
pribadi umatMu yang dengan sukacita  memberi persembahan ini, 
sehingga mereka tidak merasa berkekurangan. 
Jadikanlah persembahan syukur ini sebagai alat dalam menopang 
pelayanan dan menjadi berkat bagi sesama  kami yang 
membutuhkan uluran tangan kasih dan damai sejahtera,  melalui 
penatalayanan gerejaMu.  Amin. 
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PENGUTUSAN 
 

Warta Jemaat             Jemaat duduk 
 

PF Jemaat Tuhan, mari berdiri. Firman Tuhan berkata Karena 

itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, 

jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan! 

Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan 

jerih payahmu tidak sia-sia (1 Korintus 15 : 58). 
 

NYANYIAN JEMAAT KC 203 : 1&3 “BERKUMANDANG SUARA”  

1. Berkumandang suara dari seberang, 

 “Kirimlah cahyamu!” 

 Banyak jiwa dalam dosa mengerang, 

 “Kirimlah cahyamu!” 

 Refrein   Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. 

   Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. 
 

3. Jangan kita tinggal diam mendengar: 

 “Kirimlah cahyamu!” 

 Injil Tuhan haruslah kita sebar, 

 “Kirimlah cahyamu!” Refrein  .... 
 

BERKAT 

PF Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan 

serta terimalah berkat-Nya:  

 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. 
 

NYANYIAN JEMAAT GB 401 : “AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA” 

 

 

SELAMAT HARI MINGGU 
 Tuhan Yesus Memberkati 
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