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GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT  

(GPIB) 

JEMAAT GIBEON  DKI JAKARTA 
 

 

 

 

 
 

 

TATA IBADAH  

HARI MINGGU XX SESUDAH PENTAKOSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEREJA ITU ESA, TIDAK BOLEH PECAH 

1 Korintus 1:10-17 
 

MINGGU, 10 Oktober 2021 

Ibadah jam 09.00 WIB (Baptisan Kudus) 
PF : Pdt. Melkianus Nguru 

 

Ibadah jam 17.00 WIB  
PF : Pdt. Semuel Albertus Zacharias Karinda 
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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 Yesus Kristus. 

Pemberita Firman dan presbiter yang melayani mengucapkan 

selamat datang dalam ibadah di hari Minggu ke XX 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.  

(khusus pagi) 

Pada ibadah ini, akan dilaksanakan Sakramen Baptisan 

kepada anak Mikayla Solagratia Namora Bolung dan Mikaylo 

Solafide Xaviesta Bolung, putri dan putra dari Bapak Robin 

Bolung dan Ibu Frysca Marpaung, warga jemaat Sektor 

Pelayanan GOSYEN. 

Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati 

olehNya. 

Pemberitaan Firman pada ibadah ini adalah ; 

Pdt. Melkianus Nguru, M.Th ~~  Pukul 09.00 WIB 

Pdt. Semuel Albertus Zacharias Karinda ~~ Pukul 17.00 WIB 
 

Ungkapan Situasi 

P2 Jemaat Tuhan. Apa saja faktor penyebab perselisihan di dalam gereja? 

Dan bagaimana memelihara komitmen gereja yang Esa? 

 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  
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KJ 20 : 1&3  “O Hari Istirahat” 
 

1. O Hari Istirahat, ceria dan cerah,  

Pelipur hati sarat, o hari mulia! 

Bernyanyilah semua bersatu menyembah: 

“Kudus, kudus, kuduslah” kepada Yang Esa. 
 

...Prosesi ALKITAB  dibawa masuk... 
 

           3.   O Hari perteduhan di badai dunia, 

bak taman penghiburan kausambut yang lelah, 

bak sungai kausegarkan semangat yang gersang, 

bak Nebo kau tempatnya melihat Kanaan. 
 

Votum   

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  yang menjadikan 

langit dan bumi.    

J 1  . / 1 .  //                                                                    

A –   min 
 

Nas Pembimbing                                                                     (Yohanes 17: 20-21)   

Dan bukan untuk mereka ini saja Aku berdoa, tetapi juga untuk 

orang-orang, yang percaya kepadaKu oleh pemberitaan mereka, 

supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, 

di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam 

Kita, supaya dunia percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus 

Aku.  
 

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 285 : 1  “Dalam Roh Yesus Kristus”    

   Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap, 

   dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap, 

   mendoakan semua jadi satu kelak. 

   Refrein : Biar dunia tahu bahwa kita muridNya 

                    dalam kasih Tubuh Kristus yang Esa.   
                                                                                                                                     -Duduk- 
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Doa Hari Ini 

P2      Jemaat Tuhan. mari bersatu hati, menaikan doa kepada Tuhan.  

 Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi namaMu ya 

Tuhan. Terimakasih untuk kasih setia dan pertolonganMu yang kami 

rasakan pada satu minggu yang lalu. Di minggu yang baru ini, kami 

datang kehadiratMu, untuk memuji dan memuliakan namaMu. 

Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah yang kami 

persembahkan ini ya Tuhan. 

 Ya Allah, Tuhan kami. Di hadapanMu kami mengaku, seringkali kami 

jatuh dalam pencobaan dan tergoda untuk berbuat jahat. marah, iri, 

dengki, merasuk dan merusak hubungan kami dengan Engkau dan 

sesama. Berilah kami pengampunan dan damai sejahteraMu ya Bapa, 

serta baharuilah hidup kami dengan Roh KudusMu. 

Ajarlah kami untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus  untuk seia 

sekata, dalam persekutuan yang penuh kasih mesra sehingga melalui 

kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. 

Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 
 

 GB 53 : “Inilah Saatnya Bagi Kita” 

Inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. 

Akal budimu, kau siapkanlah. 

Bukalah hatimu bagi firmanNya. 

Mari berdoa, minta Roh Kudus menuntunmu. 
    -Saat Teduh- 

Kesaksian Pujian 
Kezia Female Choir “Amazing Grace”  
  

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 1 Korintus 1 : 10 - 17  
 yang menyatakan ………………….  Demikian  pembacaan  Alkitab.  
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PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di antara 

kamu dan ucaplah syukur kepada  Allah. 
 

J  GB 392a  “Kepada-Mu Puji-pujian” 

 Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan, 
 Ya Bapa, Put’ra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 

-Duduk-  
 

K h o t b a h   “GEREJA  ITU ESA, TIDAK BOLEH PECAH” 
 

…saat teduh… 

SAKRAMEN BAPTISAN (Khusus Ibadah Jam 09.00 WIB) 

SISIPAN BAPTISAN 
 

JAWABAN  JEMAAT 
 

 KJ 252 : 1&3  “Batu Penjuru Gereja” 
 

1. Batu penjuru G’reja dan Dasar yang esa, 

yaitu Yesus Kristus, Pendiri umatNya. 

Dengan kurban darahNya Gereja ditebus; 

baptisan dan firmanNya membuatnya kudus. 
 

3.    Dilanda perpecahan dan faham yang sesat, 

        jemaat diresahkan tekanan yang berat. 

        Kaum kudus menyerukan, “Berapa lamakah?” 

        Akhirnya malam duka diganti t’rang cerah. 
 

(Khusus Sore) 

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 KJ 475)       
Kar’na Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa  
dan kemuliaan sampai s’lama-lamanya. Amin. 
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Pengucapan Syukur 

P3       Jemaat Tuhan. Mari memberi persembahan kepada Tuhan sambil 

mengingat nas alkitab dari Injil Lukas 16:10 yang mengatakan, 

“Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam 

perkara-perkara besar. Dan barangsiapa tidak benar dalam perkara-

perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar”. 
--- 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. ---  Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

   GB : 364 : “Syukur Kami Ungkapkan” 
 

Syukur kami ungkapkan; syukur pada-Mu, Bapa, 

syukur, telah Kaub'rikan Yesus, Putra-Mu. 
Syukur kami ungkapkan; syukur pada-Mu, Bapa, 

syukur, telah Kaub'rikan Yesus, Putra-Mu. 
 

Bapa, dalam karya kasih-Mu orang miskin 
dan lemah, kini menjadi kaya dan tegar 

Bapa, dalam karya kasih-Mu orang miskin 

dan lemah, kini menjadi kaya dan tegar. Syukur! 
 

….. saatnya memberi persembahan ..... 
 

 
 

 

 

 

Give thanks with a grateful heart 

Give thanks to the Holy One 

Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son 

Give thanks with a grateful heart 

Give thanks to the Holy One 

Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son 

And now let the weak say, "I am strong" 

Let the poor say, "I am rich 

Because of what the Lord has done for us" Give thanks! 
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Doa Persembahan                                     

P3   Jemaat Tuhan, mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini 

kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. 

 Ya Tuhan Allah, Sumber hidup dan berkat kami, dimulikanlah 

namaMu. Kami bersyukur karena di tengah tantangan dan hambatan 

yang kami hadapi, Engkau selalu memberkati usaha, kerja dan layan 

kami. Sekarang kami memberi persembahan dari hati, dengan tulus 

ikhlas sebagai tanda penyerahan diri dan hidup seutuhnya. Terima 

dan kuduskanlah, ya Tuhan, agar berguna untuk pekerjaan 

memuliakan namaMu dan menghadirkan damai sejahtera bagi 

sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. 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 
 

    GB 273 : 1&4  “GEREJA BAGAI BAHTERA”    
    

1. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, 

mengarahkan haluannya ke pantai seberang. 

Mengamuklah samudera dan badai menderu; 

Gelombang zaman menghempas, yang sulit ditempuh. 

Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih: 

“Betapa jauh, dimanakah labuhan abadi?” 

        Refrein :  Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah! 

  Tanpa Dikau semua binasa kelak. 

  Ya Tuhan, tolonglah! 
 

4. Gereja bagai bahtera, muatannya penuh 

    beraneka manusia yang suka mengeluh, 

    yang hanya ikut maunya, mengritik dan sok tahu, 

    sehingga bandar tujuan menjadi makin jauh. 

    Tetapi bila umat-Nya sedia mendengar, 

    tentulah Tuhan memberi petunjuk yang benar.  Refrrein : .... 
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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 Menyanyi : GB 400 “Amin, Amin“  

   

 

 

 

 

SAAT TEDUH 
 Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus Memberkati  

----- ---------- ----------- ---------- ----------- ---------- ---------- ----------- ---------- ----------- ---------- ----------- ---------- ----------- ---------- ---------- ----------- ---------- ----------- ---------- ----------- ---------- ----------- ---------- ---------- ----------- ---------- ---- 


