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GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT 

(GPIB) 

JEMAAT “GIBEON” DKI JAKARTA 
 

 

 

 

 

 
 

 

TATA IBADAH  

HARI MINGGU XXV SESUDAH PENTAKOSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KENALLAH ALLAH DENGAN SUNGGUH DAN BENAR 

(Keluaran 32:1-6) 

Minggu, 14 November 2021 

PELAYAN FIRMAN 

Pdt. Melkianus Nguru ~ Pukul, 09.00 WIB 

Pdt. Novina Malawau ~ 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 XXV 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. Melkianus Nguru ~ Pukul 09.00 WIB 

Pdt. Novina Malawau ~ 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 29 : 1,2 “Jemaat Allah, Marilah” 
  do = e 4/4 MM + 92 
 

  
 

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

Menyanyikan Bait ke – 2 
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Votum   
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  yang menjadikan 

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

A –   min 
 

 Nas Pembimbing                                                                            Yeremia 9:23-24 

Beginilah firman Tuhan: “Janganlah orang bijaksana bermegah karena 

kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena 

kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, 

tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang 

berikut: bahwa ia memahami dan mengenal Aku, bahwa Akulah 

Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di 

bumi; sungguh, semuanya itu Kusukai, demikianlah firman Tuhan”. 
 

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 72 : 1,5 “Ya Tuhan, Aku Kau Kenal” 
do = g 4/4 MM + 88 

 

 
 

5.      Ya Allahku, selidikilah, kenallah hatiku, 
 Ketika jalanku sesat, tuntun ke jalanMu.   
                                                                           -Duduk- 

Doa Hari Ini 

P2 Jemaat Tuhan, bersehati di dalam doa. 

Allah sumber kehidupan. Kami bersyukur untuk cinta dan 

genggaman  Tuhan yang menolong kami dalam menapaki 

kehidupan dari hari ke hari. 
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Allah sumber pengampunan. Namun, sebagai umat yang telah 
Engkau selamatkan ini, kami mengaku bahwa kami sering tergoda 
oleh berhala  ketidakpastian, rasa jenuh, ketidaksabaran dan 
emosional kami sehingga cenderung mengambil sikap dan 
keputusan sendiri. 
 

Sebagai pelayan, kami lalai menjalankan tugas, panggilan dan 
pengutusan untuk menjadi contoh dan mengispirasi umat agar 
tetap bersabar, taat dan setia kepada Tuhan. 
 

Allah sang pembaru. Kami mohon pengampunan dan belas 
kasihanMu untuk semua dosa dan kesalahan yang kami perbuat. 
Rahmatilah kami dengan anugerah pengampunan serta pengenalan 
akan Allah dengan sungguh-sungguh melalui pertolongan Roh 
KudusMu.  
 

Biarlah dengan mengenal Allah, membuat kami terus setia 
mewartakan kabar baik dimanapun Engkau mengutus kami. Inilah 
doa kami, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. 
 

 KK 117 : 1,2 “Kami Mau Mendengarkan” 
la=d 3/4  MM + 68 

 

 

        -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 393  “HALELUYA” 
  



5 
 

5 

 

P1 Pembacaan Alkitab hari ini dari Keluaran 32: 1-6 yang menyatakan 

…………………. Demikian  pembacaan  Alkitab.  
 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di antara 

kamu dan ucaplah syukur kepada  Allah. 
 

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

 

 

K h o t b a h “KENALLAH ALLAH DENGAN SUNGGUH DAN BENAR” 
  …saat teduh… 
 

JAWABAN  JEMAAT 
 

 

GB 341 : 1 “Allah Bapa, Tuhan” 
do=d  6/8 & 9/8 MM + 54 

 

1. Allah Bapa, Tuhan, Allah Mahaagung. 

Kaulah perlindungan, Benteng yang teguh. 

Dilintasan waktu, kami Kau naungi, 

Dalam kelemahan, kuat Kau beri. 

    Refrain : Curahan rahmat dan kasih setiaMu  

lanjutkan Tuhan, bagi orang-orang  

yang sudah mengenal Engkau. 

KeadilanMu dan pembaharuanMu  

Nyatakan Tuhan, jadi kesukaan  

Bagi yang tulus hatinya. 

Kasih setiaMu abadi. 
 

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 389a)       
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Kesaksian Pujian 
SHAPA VIRTUAL CHOIR“Ku Tetap Setia”  
 

Pengucapan Syukur 

P3 Jemaat Tuhan. Mari mempersiapkan persembahan terbaik yang bisa 

kita berikan kepada Tuhan.  sambil mengingat nas Alkitab dari  2 

korintus 9:7 yang menyatakan, “hendaklah masing-masing memberi 

menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena 

paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita” 
--- 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 87 : 1,3 “Aku Bersyukur PadaMu” 
do=f 9/8  MM + 56 

1. Aku bersyukur padaMu, Tuhan, atas karunia dan kasihMu. 
Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, kupersembahkan kepadaMu. 
Kubahagia; kusukacita; kuucap syukur selamanya. 
 

….. saatnya memberi persembahan ..... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 3.     Tiada kata kamu ungkapkan, 

  Hanyalah syukur kepadaMu. 

  Kaulah yang layak kami tinggikan 

  Kar’na besarlah kuasaMu. 

  T’rimalah kami, bimbinglah kami 

  Agar setia t’rus bersyukur. 
 

Doa Persembahan       

P3 Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita 

kepada Tuhan di dalam doa bersama-sama. Kita berdoa. 
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P3 Ya Allah. Engkau mengetahui isi hati kami. Siapakah kami sehingga 

mampu memberi persembahan seperti ini? 

P3&J Dari padamulah segala kepunyaan kami dan dari tanganMu sendiri 

persembahan yang kami berikan. Terima dan sucikan ya Tuhan, guna 

menopang pembangunan tubuh Kristus melalui gerejaMu. 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 
 

   PKJ 225 : 1,2 “Adalah Hal Yang Tak Ku Tahu” 
do=as 4 Ketuk 
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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    GB 400 :“AMIN, AMIN” 

 

 
 

SELAMAT HARI MINGGU 
 Tuhan Yesus Memberkati 

 
 

 


