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Persiapan 
 Doa pribadi warga jemaat 
 Doa presbiter dan pelayan 
 

Ucapan Selamat Datang 

P2 Jemaat yang dikasihi Tuhan.  
Selamat Pagi/Sore, salam sejahtera untuk kita semua.  
Pemberita Firman dan Presbiter yang melayani mengucapkan 
selamat datang dalam ibadah di hari Minggu XIX sesudah 
Pentakosta dan menyambut dengan penuh sukacita 
keikutsertaan Jemaat Tuhan, baik yang hadir di gedung gereja 
maupun yang hadir melalui kanal Youtube GPIB Gibeon DKI 
Jakarta. 
Pada ibadah ini, akan dilaksanakan Perjamuan Kudus Sedunia 
sekaligus mengingat-rayakan  Hari Pekabaran Injil di 
Indonesia. 
Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita di 
berkati olehNya. Pemberitaan Firman akan disampaikan oleh  
Pdt. Jeffrey Willem Christian Sompotan ~ Pukul 09:00 WIB 
Pdt. Melkianus Nguru ~ Pukul 17:00 WIB 
 

Ungkapan Situasi 

P2 Jemaat Tuhan. Peringatan dan perayaan selalu berulang 
dalam kesempatan hidup dan kita menikmatinya dengan 
gembira! 

 Namun, sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan akan hal 
terpenting yang menjadi dasar pegangan kita: “Jika Yesus 
tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita” (1 
Korintus 15:17)  
Saat mengingat dan merayakan kehadiran Kristus yang hidup, 
kita, gereja sebagai anggota tubuh Kristus, akan bersyukur tak 
henti! Dan sakramen perjamuan yang kita laksanakan, akan 
memelihara iman kita sebagai satu persekutuan kasih yang 
saling menguatkan. 

-Saat Teduh- 

MENGHADAP   TUHAN 
 

Ajakan beribadah 
P2    Jemaat Tuhan,  mari berdiri untuk menyambut Firman Tuhan 

yang hadir  di tengah persekutuan ini.  
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 KK 10 : 1&2 “BERSORAKLAH, HAI ALAM SEMESTA” 

Bersoraklah, hai alam semesta: “Kau Allah ku!” 
Di langit bergema pujian yang megah, 

Dan bumi pun penuh pujian yang merdu. 
Bersoraklah, hai alam semesta: “Kau Allah ku!” 

  

... Prosesi ALKITAB  dibawa masuk ... 
 

Bersoraklah, hai alam semesta: “Kau Raja ku!” 
Gereja bersyukur, bermadah, bermazmur; 

Di hati umatNya pujian menggema. 
Bersoraklah, hai alam semesta: “Kau Raja ku!” 

 
Votum   
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  yang 

menjadikan langit dan bumi.    
J 1  . / 1 .  //                                                                    

A –   min 
 

Nas Pembimbing                                                             

PF  (1 Korintus 6:20) 
 “Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar: 
 Karena itu muliakanlah Allah dengan Tubuhmu!”. 
 

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 41 “MAUKAH DOSAMU DIHAPUS BERSIH” 

Maukah dosamu dihapus bersih? 
besar kuasaNya, darah Tuhan. 

Kau  kan menang dari kuasa gelap, 
ajaib kuasa darah Tuhan. 

Refrain : Ada kuasa dalam darahNya, Anak domba Allah. 
Ada kuasa dalam darahNya, Anak domba Allah. 
        

 -Duduk- 
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Doa Hari Ini 
P2      kita bersyukur karena Tuhan yang melayakkan kita dalam 

ibadah dan perjamuan kudus ini, mengingat serta merayakan 
kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan 
menyelamatkan kita. 
..........Semua berkesempatan mengaku dosa secara 

pribadi........... 
PF Kiranya Allah bangkitkan kembali pada kita kegirangan 

karena selamat yang dari padaNya dan melengkapi kita 
dengan roh yang rela! 

 

KK 123 “KUSIAPKAN HATIKU, TUHAN” 
 

Kusiapkan hatiku, Tuhan, menyambut firmanMu saat ini. 
Aku sujud menyembah Engkau dalam hadiratMu saat ini. 

Curahkanlah pengurapanMu kepada umatMu saat ini. 
Kusiapkan hatiku, Tuhan, mendengar firmanMu. 

FirmanMu, Tuhan, tiada berubah, 
Sejak semulanya dan s’lama-lamanya tiada berubah. 

FirmanMu, Tuhan, penolong hidupku. 
Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firmanMu. 

       
-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 Kisah Para Rasul 22: 1-5 
yang menyatakan ………………….  

 Demikian  pembacaan  Alkitab.  
 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam 
di antara kamu dan ucaplah syukur kepada  Allah. 

 
 



 
- 5 - 

J     GB 392b     “Kepada-Mu Puji-pujian” 

 Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan, 

 Ya Bapa, Put’ra dan Roh Kudus sampai kekal selama- 
lamanya. 

-Duduk- 
  

K h o t b a h : “INTERVENSI ALLAH DALAM MISI GEREJA” 
 

…saat teduh… 

 
 

SAKRAMEN 
 

Penetapan Perjamuan  
PF Matius 26 : 26-29, yang mengatakan, “dan ketika mereka 

sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, 
memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada 
murid-murid-Nya dan berkata: “Ambillah, makanlah, inilah 
tubuh-Ku”. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap 
syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata: 
“Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab ini lah 
darah-Ku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak 
orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi Aku berkata 
kepadamu: mulai dari sekarang Aku tidak akan minum lagi 
hasil pokok anggur ini sampai pada hari Aku meminumnya, 
yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam 
Kerajaan Bapa-Ku. 

 

Penjelasan   
PF Perjamuan Kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita. 

Bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya 
kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga 
sidi jemaat wajib hadir mengikuti Perjamuan Kudus. 

 Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh 
dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban 
tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah 
yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi 
dunia ciptaanNya. Melalui Perjamuan Kudus ini, kita 
dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan 
kebangkitan-Nya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan 
Yesus dengan para murid pada Perjamuan Malam terakhir 
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terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam 
Kerajaan Allah, dimana kita semua akan duduk bersama 
Kristus di perjamuanNya. 

 Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita 
alami dan hayati melalui Perjamuan Kudus ini, 
sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup 
baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari 
kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus 
Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi 
tentang Yesus Kristus, sebagai sang Penebus dan 
Juruselamat dunia melalui kata dan perbuatan. 

 
DOA PENGUATAN 
PF Mari kita berdoa 

Ya Bapa Mahakudus, Pencipta dan Raja Semesta. Kami 
bersyukur karena Engkau layakkan kami hadir dalam 
perjamuan kudus ini untuk mengingat-rayakan kematian dan 
kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan 
kami. Kepada-Mu kami persembahkan tubuh kami sebagai 
persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan 
kepada-Mu. 
      ----saat hening   
Allah Bapa Pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh 
Kudus, kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan 
anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan 
Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum 
oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati. 
Sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa melainkan 
tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di 
dalam kami. 
      ----saat hening   
Ya Allah, Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami 
semua menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup 
ber-sekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan 
persaudaraan yang tulus agar dunia percaya bahwa 
Engkaulah, Tuhan dan Juruselamat. Sebab seperti roti dan 
anggur yang telah berkumpul menjadi satu makanan di atas 
meja Perjamuan Kudus ini, demikianlah ya Tuhan, 
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himpunkanlah gerejaMu yang tersebar di seluruh muka 
bumi ke dalam kerajaanMu. 

----saat hening   
Ya Bapa Rahmani, Engkau telah memberikan sukacita dan 
damai sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. 
Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu meneruskan 
sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan 
memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan 
Yesus sampai Ia datang, kami mohon dalam nama Tuhan 
Yesus, yang telah mengajar kami berdoa: 

Jmt Bapa kami yang di sorga......... diakhiri Doxologi GB 389b 
 
Pengakuan Iman  
PF Jemaat Tuhan. Sebelum menerima roti dan anggur sebagai 

lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah berdiri 
untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli. 
Dengan hati dan mulut masing-masing berkata:  ”Aku 
percaya….”                                                                   
                  -Duduk- 

 
 

GB 94 “MARI MENGIKUTI PERJAMUAN” 

      
 

(Pelayan Mempersiapkan Meja Perjamuan Kudus 
di Gereja/Di Rumah Sendiri---PF turun dari mimbar) 
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Pengarahan Hati 
PF Jemaat, supaya kita dipelihara dengan Roti Sorgawi, yakni 

Yesus Kristus maka janganlah hati dan pikiran kita melekat 
pada roti dan anggur yang kelihatan ini , tetapi hendaklah 
kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus 
Kristus, Tuhan dan Juruselamat kita.     
Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. 
 

Jmt Damai sejahtera bagimu.  
 

 

Jamuan  
PF Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh 

Kristus. 
Anggur dalam Cawan yang kita pakai mengucap syukur ini 
adalah lambang darah Kristus. 

 Ambillah dan Makanlah.............. 
Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus 
telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan 
kita. 

PF Dan Sekarang Minumlah..................... 
 Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus 

telah ditumpahkan untuk menyucikan dosa-dosa kita. 
 PF Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan 

memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus (Filipi 
4:7-9). 

 

JAWABAN JEMAAT 
 

    KJ 396 : “YESUS SEGALA-GALANYA” 

Yesus segala-galanya, Mentari hidupku. 
Sehari-hari Dialah Penopang yang teguh. 

Bila ku susah, berkesah, aku pergi kepadaNya: 
Sandaranku, Penghiburku, Sobatku. 

 

---Instrumen Piano--- 
 

PERSEMBAHAN KHUSUS PERJAMUAN 
---- Jemaat memberi persembahan khusus perjamuan ---- 

 

 

(Pelayan merapikan meja dan PF kembali ke mimbar) 
 



 
- 9 - 

Doa Syafaat 

PF ........  
Ya Tuhan, dalam pengasihanMu, kami mohon : 

 

J Dengarlah Doa kami 
 

PF Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan 

Juruselamat kami. Amin. 

 

Kesaksian Pujian 
Gibeon Virtual Choir “Jadikan Hatiku Istana CintaMu”  
 

Pengucapan Syukur  
P3 Jemaat Tuhan. Mari menyatakan syukur kepada Allah 

dengan mengingat serta merayakan kematian dan 
kebangkitan Kristus! 

 Perhatikanlah nats Alkitab dari 1 tawarik 16:29 yang 
mengatakan, “Berilah kepada Tuhan kemuliaan namaNya, 
bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia! 
Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan 
kekudusan” 
--- Bagi Bapak/Ibu/Saudara(i) yang berada di rumah, 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. ---    

 Kiranya kesediaan kita untuk berbagi kebaikan, berkenan 
bagi Allah.  

 

KK 382 : 1&2 “INILAH UNGKAPAN SYUKURKU” 

1. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepadaMu; 

Kuberikan dari hatiku, terimalah. 

Kupersembahkan kepadaMu dengan seluruh jiwaragaku; 

Kiranya berkenan di hadiratMu. 
 

….. saatnya memberi persembahan ..... 
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2. Ajarlah aku, ya Tuhanku menjadi alat di tanganMu 

Untuk menyalurkan kasihMu di dunia. 

Utuslah aku, ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. 

Pakailah diriku turut maksudMu. 

 

Doa Persembahan  
P3 Jemaat Tuhan. Mari berdiri untuk menyerahkan 

persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa secara 
berbalasan. 

P3 Terpujilah Engkau ya Bapa yang Mahabaik! Kami bersyukur 
atas keselamatan hidup, dalam nama putraMu Yesus yang 
telah mati dan bangkit. 

J Engkau memampukan kami memberi dalam ketulusan dan 
kesenangan hati untuk berbagi berkat yang berasal dariMu 
sendiri.  
Mampukanlah kami untuk setia menyatakan kebaikan 
Tuhan dan selalu rajin memberitakan kabar baik tentang 
Kristus.  

P3&J Biarlah dalam perjamuan dan kesaksian kami, makin 
banyak orang mengalami kehadiran Yesus dan 
keselamatan hidup dalam namaNya. Di dalam darah anak 
domba, kami alaskan doa kami. Amin. 

 
-Duduk- 
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PENGUTUSAN 
 

Warta Jemaat 
 

Amanat  Pengutusan  -Berdiri- 

PF Perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, kiranya 
berdampak indah bagi keluarga dan lingkungan. Sehingga 
melalui kehadiran kita, terpancar Pekabaran Injil dalam sikap 
hidup untuk kemuliaan dan memuji Allah. 

 

GB 126 : 1 “DAMAI SEJAHTERA” 
 

1. Damai sejahtera dib’ri Tuhan padaku; 

Sungguh kurasakan melimpah di hatiku. 

Kepada sesama harus kuberi,  

biar semua orang rasakan damaiNya. 

Damai sejahtera dib’ri Tuhan padaku; 

Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. 

Ku ingin bagikan damai yang kualami di hidupku, 

Supaya bumi pun penuh dengan damaiNya. 

Berkat 

PF    Angkatlah hati dan arahkan 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 399  AMIN HALELUYA 
 

 
 

SELAMAT HARI MINGGU 
 Tuhan Yesus Memberkati 
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