
    TATA IBADAH KELUARGA 
GPIB JEMAAT GIBEON DKI JAKARTA 

Rabu, 20 Oktober 2021 - Pukul 19.00 WIB 

PF : Sdr. Dedy Taneo 
 

Persiapan : a.  Doa Para Pelayan  
 

UNGKAPAN SITUASI 

PL Umat Tuhan. Pernahkah kita meragukan rencana Allah di dalam 

kehidupan ini? 

 Mari belajar dari pemimpin yang memaknai rencana Allah. 
  

Ajakan Beribadah 

PL Umat Tuhan. mari berdiri, kita menyambut Firman Tuhan hadir 

di tengah-tengah persekutuan kita 
 

I. M E N G H A D A P  T U H A N 
 

KJ 10 : 1,5 “Pujilah Tuhan, Sang Raja” 

1.   Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Mahamulia! 

Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia! 

Datang berkaum, b’rilah musikmu bergaung, 

Angkatlah puji-pujian! 

5.  Pujilah Tuhan! Hai jiwaku, mari bernyanyi! 

 Semua makhluk bernafas, iringilah kami! 

 Puji terus Nama Yang Mahakudus! 

 Padukan suaramu: Amin. 
 

DOA PEMBUKAAN 

PL  Umat Tuhan, mari berdoa. 

Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi namaMu 

ya Tuhan, ketika Engkau memperkenankan kami berjumpa 

denganMu dan juga sesama, melalui persekutuan ibadah keluarga 

gabungan. Dengan penuh kerendahan hati kami mohon, kiranya 

Tuhan memberkati perangkat dan jaringan yang kami 

pergunakan, agar seluruh rangkaian ibadah ini dapat berjalan 

dengan baik. sertai ibadah ini dari awal hingga berakhir, dan 

kiranya kami pun di berkati. Dalam nama Tuhan yesus, yang 

adalah jurus’lamat kami yang hidup. Amin.         
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LITANI MAZMUR 26 : 1-7 (Responsoria/Berbalasan) 
      Duduk  

 

  KJ 379 : 1  “Yang Mau Dibimbing Oleh Tuhan” 
 

 Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti, 

 Akan mendapat pertolongan, bahkan di saat terpedih. 

 Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. 

 

 

II. PELAYANAN FIRMAN 

D O A ........... 
 

PEMBACAAN ALKITAB 

PF  Mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari ; 

Kejadian 45:4-15 yang mengatakan..... 

Demikianlah Firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. 

Haleluya! 
 

Umat  GB 393   Haleluya  
Duduk 

Khotbah :    “PEMIMPIN: MEMAKNAI RENCANA ALLAH” 

 

J A W A B A N  U M A T 
 

GB 214 : 1&3 “Tiap Langkahku” 
 

1.        Tiap langkahku diatur oleh Tuhan  

dan tangan kasihNya memimpinku. 

Di tengah badai dunia menakutkan,  

Hatiku tetap tenang teduh. 

       Refrein :  Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin 

Ke tempat tinggi ku dihantarNya, 

Hingga sekali nanti aku tiba  

Di rumah Bapa sorga yang baka. 

3.  Di dalam Tuhan saja harapanku, 

Sebab di tanganNya sejahtera: 

DibukaNya Yerusalem yang baru, 

Kota Allah suci mulia. Refrein :...... 
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DOA SYAFAAT  

PF  : (Doa Syafaat diakhiri dgn Doa Bapa Kami & Doxologi GB 389a) 
 

AJAKAN PERSEMBAHAN 

PL  Umat yang dikasihi Tuhan. Mari mempersiapkan persembahan 

terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan, sambil mengingat 

nats Alkitab dari Kolose 2: 7 yang menyatakan, “Hendaklah 

kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah 

kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan 

kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur”. 
--- 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. ---  

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

 KK 466 : 1&3 “Syukur PadaMu, Ya Allah” 
 

1.   Syukur padaMu, ya Allah, atas s’gala rahmatMu; 

Syukur atas kecukupan dari kasihMu penuh. 

Syukur atas pekerjaan, walau tubuh pun lemban; 

Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. 
 

….. saatnya memberi persembahan ..... 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

3.  Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra; 

Syukur atas perhimpunan yang memb’ri sejahtera. 

Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah; 

Syukur atas pengharapan kini dan selamanya!  
 

 

DOA PERSEMBAHAN 

PL Umat Tuhan. mari menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. 

Kita berdoa. 

Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadaMu karena kasih dan 

pengorbananMu mendorong kami untuk memberi persembahan 
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sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan ini tidak sebanding 

dengan korban tubuh dan darah yang Engkau persembahkan bagi 

kami dan dunia ini. Tetapi terima dan kuduskanlah persembahan 

kami ya Tuhan, agar persembahan ini berguna bagi pelayanan 

kasih dan keadilan untuk kemuliaan namaMu. Amin. 

 

 

P E N G U T U S A N 
 

AMANAT PENGUTUSAN               

PF  Umat Tuhan. Mari Berdiri, Pergilah dengan damai sejahtera 

Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman 

Tuhan yang telah saudara dengarkan 
 

 KK 736 : 1  “Allah Mengutus” 
 

 Allah mengutus PutraNya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabib; 

 Iapun mati menebus kita, pusara kosong bukti kebangkitanNya.  

Refrain :   Kar’na Yesus hidup  ada hari esok; 

  Kar’na Dia hidup ku tak gentar,  

  Dan aku tahu hari esok di tanganNya 

  Dan hidupku berarti kar’na hidupNya. 
 

BERKAT       

PF : “Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan 

memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.   
 

Umat  :   (GB 401)  “Amin, Amin, Ya, Benar Adanya” 

     

 

 

 

 

-Salam Sehat- 

-Salam Persekutuan- 

 Tuhan Yesus Memberkati 


