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GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT 

(GPIB) 

JEMAAT “GIBEON” DKI JAKARTA 
 

 

 

 

 

 
 

 

TATA IBADAH  

HARI MINGGU XXII SESUDAH PENTAKOSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“SOLUSI ATAS SUNGUT-SUNGUT” 

(Keluaran 15:22-27) 

Minggu, 24 Oktober 2021 

PELAYAN FIRMAN 

Pdt. Tiara Indah ~ Pukul 09.00 WIB 

Pdt. Amperiyana Nguru ~ Pukul 17.00 WIB 
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Persiapan 

◦ Doa pribadi warga jemaat     
◦ Doa presbiter dan pelayan 
 

Ucapan Selamat Datang 

P2 Jemaat Tuhan. Selamat Pagi/Sore. 

Pemberita Firman dan presbiter yang melayani mengucapkan 

selamat datang dalam ibadah di Hari Minggu ke XXII sesudah 

Pentakosta dan menyambut dengan penuh sukacita keikutsertaan 

Jemaat Tuhan, baik yang hadir di gedung gereja maupun yang hadir 

melalui kanal Youtube GPIB Jemaat “Gibeon” DKI Jakarta.  

Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati 

olehNya. Pemberita Firman pada ibadah saat ini adalah ; 

Pdt. Tiara Indah ~ Pukul 09.00 WIB 

Pdt. Amperiyana Nguru ~ Pukul 17.00 WIB 
   

Ungkapan Situasi 
P2 Jemaat Tuhan. Ketika berada dalam kesulitan dan penderitaan, 

siapakah yang harus menjadi andalan kita? 
 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 
 

KJ 14 : 1,2 “Muliakan Tuhan Allah” 
do=c 4 ketuk 

 

1. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, 

 Muliakan pimpinanNya dalam kasih sayangNya. 
 

---------- Prosesi Memasuki Ruang Ibadah ---------- 
 

2. Kami datang kepadaMu, kami datang kepadaMu 

Bersyukur sebulat hati, kar’na kasihMu besar. 
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Votum   

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  yang menjadikan 

langit dan bumi.    

J 1  . / 1 .  //                                                                    

A –   min 
 

 Nas Pembimbing                                                                                    Matius 11:28 

Marilah kepadaKu, semua yang letih lesu dan berbeban berat,  

Aku akan memberi kelegaan kepadamu. 
 

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 223 : 1,3 “Bila Berat Bebanmu” 
 

 
 

 3.        Bersukacita dalam asamu, 
  sabar dalam kesesakanmu, 
  dalam doa s’lalu bertekun. Refr. .... 
                                                      -Duduk- 

Doa Hari Ini 

P2 Jemaat Tuhan, mari menaikkan doa kepada Tuhan. 

Bapa yang baik, terimakasih telah memelihara dan merangkul kami 

dalam Ibadah di Hari Minggu ke XXII sesudah Pentakosta ini. 

Mengawali hidup di pekan yang baru ini, kami datang beribadah 

untuk memuji dan membesarkan namaMu. Layakkan kami dan 

berkenanlah atas ibadah serta puji-pujian yang kami panjatkan 

kepadaMu. 
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Dengan rasa sesal sebagai umat yang telah Engkau selamatkan ini, 

kami mengaku untuk semua dosa dan pelanggaran kami. kami lupa 

dan bersungut-sungut terhadap pimpinan Tuhan. Kami mengeraskan 

hati dan tidak bersikap arif untuk menerima pesan dan ajaran Tuhan. 

Ampunilah kami ya Tuhan serta baharuilah hati kami dengan Roh 

KudusMu. 

Ajarlah kami untuk selalu membaharui diri melalui teladan Kasih, 

serta melakukan kehendak Tuhan dengan memandang dan 

meneladani Tuhan Yesus Kristus. 

Tuntunlah kami agar selalu berlaku adil dari pikiran, perkataan dan 

perbuatan kami sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup 

kami, sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan 

memuliakan nama Tuhan. 

Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin.  
 

KJ 52: 1,3 “Sabda Tuhan Allah” 
 la=g 4 Ketuk 

 

1. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan 

turun menyirami tanah dan tumbuhan. 

Langit maupun bumi, bukalah telinga. 

Hai dengar sabdaNya, umat manusia!  
 

 3. Padang gurun dunia tandus kegersangan: 

   hidup tanpa Tuhan tiada ketent’raman. 

   Hanya pada Tuhan ada pengharapan; 

   sabdaNya bagiku jadilah pegangan. 
        -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 KJ 473b  “HALELUYA” 

P1 Pembacaan Alkitab hari ini dari KELUARAN 15: 22-27 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” 
-Duduk- 

 

K h o t b a h “SOLUSI ATAS SUNGUT-SUNGUT” 

  …saat teduh… 
 
 

JAWABAN  JEMAAT 
 

KJ 417 : 1,3 “Serahkan Pada Tuhan” 
do=d  4 Ketuk 

 

1. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu; 

kuatirmu semua di tanggungNya penuh. 

Sedangkan angin lalu dituntun tanganNya, 

pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. 
 

3.   Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu; 

   niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh. 

   Usahamu sendiri takkan menolongmu; 

   Tuhanmu mengingini doamu yang tekun. 
  

Pengakuan Iman  

PF Bersama semua orang percaya di segala 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)       
 

Pengucapan Syukur 

P3 Jemaat Tuhan. Mari mempersiapkan persembahan terbaik yang bisa 

kita berikan kepada Tuhan.  sambil mengingat nats Alkitab dari  

Amsal 11: 25  yang mengatakan, “Siapa banyak memberi berkat, 

diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi 

minum.” 
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--- 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. Dan Untuk Dana Tanggap Bencana dapat melalui QR Code Dana 
Syukur dengan kode/angka tiga digit terakhir 124 ---   

  Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

GB 86 : 2,4 “Aku Bersyukur” 
do=es  2/4  MM + 48 

 

2.         Aku bersyukur, Allah sumber hidupku; 
sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. 
 

Refrain :  Puji dan syukur kunaikkan kepadaNya 
  Yang Mahakudus, di sorga, terpujilah. 
  Dia sumber hidupku;  

bagiNya syukur dan pujian s’lamanya. 
 

….. saatnya memberi persembahan ..... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 4.    Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku; 

        susah dan senang ‘ku bersandar pada-Nya. Refr. ... 
 

Doa Persembahan       

P3 Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita 

kepada Tuhan di dalam doa bersama-sama. Kita berdoa. 

P3&J Ya Tuhan, pakailah kami sebagai persembahan yang berkenan di 

hadapanMu. Terima dan kuduskanlah persembahan dari jemaat yang 

telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur kami 

ini sebagai berkat bagi sesama dan pembangunan tubuh Kristus di 

tengah-tengah dunia. Amin. 
-Duduk- 
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do = c MM + 84

3 .   5 5    . ' 6 1   6 5    . ' 1 6   1 2 .   1 1 . . 0

A       - min, a       - min, a   - -   - min.

 PENGUTUSAN 
  
Warta Jemaat 
Video Pesan Bulan Reformasi MPH PGI DKI Jakarta 
 

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 125 : 1&3 “Tuhan Memb’ri KuasaNya Bagimu” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   3.    Mari kuatkan orang tak berdaya; 

     Suka-citakan orang yang sedih. 

      B’rilah mereka janji, anug’rah-Nya; 

      niscaya hidupmu kian berseri. 
 

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    GB 402a “AMIN” 
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SELAMAT HARI MINGGU 
 Tuhan Yesus Memberkati 

 
 

 


