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(Roma 15:1-3) 
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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 XXIV 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. H. H. Jacob ~ Pukul 09.00 WIB 

Pdt. Melkianus Nguru ~ Pukul 17.00 WIB 
-Saat Teduh- 

 
 

MENGHADAP   TUHAN 

 

Ajakan beribadah 

P2  Jemaat Tuhan! mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan 

menghormati Firman-Nya yang hadir di tengah persekutuan kita 

 

KK 16: 1,2 “Hai Makhluk Semua” 
do=g 2/4 MM + 92 

 

1. Hai Makhluk semua pujilah Tuhan kita: 

Haleluya, Haleluya, Haleluya. 

Pujilah keagunganNya. Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya. 

Haleluya, bergaung di seluruh dunia. 

Soraklah: Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya,  Haleluya. 
 

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

2. Nyanyilah bersama dengan iringan suling: 

Haleluya, Haleluya, Haleluya. 

Pujilah kekuatanNya. Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya. 

Haleluya, bergaung nan merdu suaranya. 

Soraklah: Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya,  Haleluya. 
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Votum   

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  yang menjadikan 
langit dan bumi.    

J 1  . / 1 .  //                                                                    
A –   min 
 

 Nas Pembimbing                                                                            Galatia 6:2 

Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu! Demikianlah kamu 

memenuhi hukum Kristus. 
 

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 278 : 1,2 “Hai, Umat Tuhan Celikkanlah” 
do = d 4/4 MM + 80 

1. Hai, umat Tuhan celikkanlah matamu; 
Dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. 
Mari berjuang entaskan kemiskinan, 
Jangan biarkan sesamamu terlantar. 

Refrain :  Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, 
  Nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. 
  Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, 
  Tanda syukur dalam Kristus, Tuhanmu. 
 

2. Hai umat Tuhan satukanlah ikatan; 
Murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. 
Setiap orang dib’rikanNya talenta 
Untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan.  Refr. ... 

                                                               -Duduk- 

Doa Hari Ini 

P2 Jemaat Tuhan, mari menaikkan doa kepada Tuhan. 

Ya Allah, Bapa yang di sorga. kami datang ke hadiratMu mengucap 

syukur dan berterimakasih untuk tuntunan pemeliharaan Tuhan, 

teristimewa di hari minggu ke XXIV sesudah Pentakosta. Layakkan 

kami dan berkenanlah atas seluruh rangkaian ibadah yang kami 

panjatkan kepadaMu. Namun kami mengaku, bahwa oleh karena dosa 

maupun pelanggaran kami yang selalu menutup telinga terhadap 

rintihan sesama. Kami lebih banyak menuntut, ketimbang menjadikan 

perbedaan  sebagai sarana mewujudkan damai sejahtera.  
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Integritas kami sebagai anak-anak Tuhan sungguh dipertanyakan. 

Ampuni kami ya Tuhan, serta baharuilah hidup kami oleh roh 

kudusMu agar kami memahami kembali makna peduli kepada 

keberadaan sesama kami. 
 

Ajarlah kami untuk terus membaharui diri melalui teladan Kasih, 
serta melakukan kehendak Tuhan dengan memandang dan 
meneladani Tuhan Yesus Kristus. Sehingga melalui kami, banyak 
orang akan memuji dan memuliakan namaMu. Dalam nama Tuhan 
Yesus kami berdoa, Amin.  

 

NKB 119: 1,3 “Nyanyikan Lagi Bagiku” 
do=g 6 Ketuk 

1. Nyanyikan lagi bagiku, Firman Kehidupan. 

Sungguh mulia dan merdu, Firman Kehidupan. 

Firman yang terindah, ajar ‘ku setia. 

Refrain :  Indah benar, ajaib benar, Firman Kehidupan. 

  Indah benar, ajaib benar, Firman Kehidupan. 
 

2. Manislah gema Injil-Nya, Firman Kehidupan. 

Damai, ampunan dib’riNya, Firman Kehidupan. 

Yesus Jurus’lamat, sumber s’gala rahmat. Refr. ... 
        -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 ROMA 15: 1-3 yang menyatakan 
………………….  Demikian  pembacaan  Alkitab.  

 

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 “YANG LEMAH DAN YANG KUAT” 

  …saat teduh… 
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JAWABAN  JEMAAT 
 

 

 

GB 345 : 1,2,3 “Allah, Sumber Rahmat” 
do=d  4/4 MM + 96 

 

1. Allah, Sumber rahmat dan karunia,  

inginkan umatNya rukun dan tent’ram, 

hidup berdampingan dalam kasih;  

saling menopang dan saling memb’ri. 

           Refrain : Mari membangun tatanan masyarakat 

  Agar hidup rukun, damai, adil, benar. 
 

2. Mari satu kata, satu rasa, 

Kita mewujudkan kasih yang benar. 

Kita bersehati, satu suara; 

Mari agungkan Allah yang akbar. Refr. ...... 
 

3. Mari kita saling menerima 

Satu sama lain dalam kasihNya. 

Mari memelihara kerukunan, 

Persaudaraan di dalam Tuhan. Refr. ....... 

 
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  GB 389b)       
 
 
 

Kesaksian Pujian 
PS GITA KARUNIA (VIRTUAL) “Semua-Nya Bagi Kita”  
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Pengucapan Syukur 

P3 Jemaat Tuhan. Mari mempersiapkan persembahan terbaik yang bisa 

kita berikan kepada Tuhan.  sambil mengingat nat Alkitab dari  Amsal 

11: 25 yang mengatakan, Siapa banyak memberi berkat, diberi 

kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. 
--- 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. 
 

KJ 433 : 1,2,3 “Aku Suka Membagi” 
do=d  2 Ketuk 

 

1. Aku suka membagi pada orang tak punya, 
Agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. 
 

2. Pun kepada Tuhanku kuberi persembahan; 
Tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. 
 

….. saatnya memberi persembahan ..... 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya,  

memberi lebih banyak dari pada yang kaya. 
 

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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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 
 

   KJ 432 : 1,2 “Jika Padaku Ditanyakan”              do=f 4 Ketuk 
 

1. Jika padaku ditanyakan apa akan kub’ritakan 

Pada dunia yang penuh penderitaan, 

Kan kusampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, 

Pembebasan bagi orang yang ditawan; 

Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan; 

Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. 

K’rajaan Allah penuh kurnia itu berita bagi isi dunia. 
 

2. Jika padaku ditanyakan apa akan kusampaikan 

Pada dunia yang penuh dengan cobaan, 

Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya  

menyampaikan kasih Allah yang sejati. 

T’lah tersedia bagi kita pengampunan dan anug’rah, 

Kes’lamatan dalam Kristus, PuteraNya. 

K’rajaan Allah penuh kurnia itu berita bagi isi dunia. 

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 399 :“AMIN, HALELUYA” 

 7   |    1     7      5     7   |   1     .     .     7    |   1      7     5     7   |    1     .     .     ‘ 

 A  -  min,  Ha – le – lu  –  ya !               A  -  min,  Ha – le – lu  –  ya ! 

 7   |    1     3      4     5   |   4     .     .     3    |   5      4     3     4   |    3     .     0     || 

 Ter – pu – ji      na – ma – Mu !             A  -  min,   Ha – le – lu  -  ya ! 
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SELAMAT HARI MINGGU 
 Tuhan Yesus Memberkati 

 
 


