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Persiapan diri 
 Doa pribadi warga jemaat 
 Para pelayan berdoa di Konsistorium 

 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

P.2 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi/sore,  
Selamat hari Minggu. Dengan penuh sukacita, Presbiter bertugas 

mengucapkan salam jumpa dan menyambut kehadiran Bapak, Ibu dan 
Saudara dalam Ibadah hari Minggu ke XXVI sesudah Pentakosta, baik 

secara luring atau daring melalui kanal youtube GPIB Gibeon Jakarta. 

Pagi/sore ini kita akan beribadah dalam terang tema “Sehati dalam 
Doa dan Kerjasama”.  

Pemberita Firman Tuhan dalam Ibadah ini akan dilayankan oleh  
Pdt. Slamet Iskandar ~ Pukul 09.00 Wib 

 Pdt. Sudarsono Herman Pieters ~ Pukul 17.00 Wib 
 

Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi pertemuan, 
perayaan dan ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan.  

   

-SAAT TEDUH- 
 

AJAKAN BERIBADAH 
P.2 Jemaat, marilah berdiri menghadap ALLAH, kita merendahkan diri 

dihadapanNya, menganggungkan namaNya dan menyambut Firman 
Tuhan  hadir di tengah-tengah persekutuan kita. 

 

MENGHADAP TUHAN 
 

Jemaat Menyanyi  

MASUKLAH SEMUA MENGHADAP TUHAN 
Gita Bakti 12 : 1-2 [do=d  4/4 MM 92] 

 

1. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud dihadiratNya;  
Marilah rendahkan diri dan hati dihadapan takhtaNya. 

Dalam kekudusan dan kebenaran sujudlah kepadaNya. 
Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. 
 

-------prosesi Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah ------ 

(Diiringi musik) 
 

2. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. 

Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. 

T’rimalah anug’rah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. 
Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. 
 

VOTUM  

P.F  Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit 
dan bumi 

J  ♫  Amin  (KJ. 476 b) 
               1 . 7 . / 1 . // 
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NAS PEMBIMBING :  

P.F “Berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah di 
dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya 
untuk segala orang Kudus.” (Efesus 16 : 8) 

 

SALAM 

P.F Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, 

Juruselamat kita, menyertai kamu 
J Dan menyertaimui juga 
 

Jemaat Menyanyi  

TUHAN, KAMI ANAKMU BERDOA 
Gita Bakti 301 [do=f  MM 60] 

 

Tuhan, kami anakMu berdoa, 

Roh Kudus mari datanglah. 

Tuhan, kami umatMu memohon 
kasihMu, kuasaMu, rahmatMu. 

-duduk - 
 

DOA HARI INI 

P.2 Jemaat Tuhan, mari menaikkan doa kita kepada Tuhan. 
Ya Tuhan kami bersyukur untuk setiap hari yang boleh kami lalui 
bersama Tuhan, ampuni kami kalau di dalamnya banyak hal yang 
tidak memuliakan Tuhan.  Tolong ajar kami untuk hidup lebih 
berhati-hati menjaga tutur kata dan tingkah laku kami. 
Tolong agar dalam persekutuan dengan jemaat kami boleh 
bekerja sama dan saling menopang dalam doa; baik pergumulan 
pribadi jemaat, segala bentuk pelayanan, juga pelayanan para 
hamba Tuhan yang Engkau ijinkan hadir dan melayani di Gereja 
Protestan di Indonesia bagian Barat, khususnya yang Tuhan 
tempatkan di jemaat kami.  Kiranya mereka dapat memberikan 
pelayanan kepada Jemaat dalam takut akan Tuhan, memberikan 
keteladanan hidup yang dapat diikuti oleh Jemaat.  Dalam nama 
Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 

 

Jemaat Menyanyi  

SATUKAN KAMI, YA TUHAN 
Pelengkap Kidung Jemaat 106 [do=f  6 ketuk (2x3)] 

 

Satukan kami, ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. 
Satukan kami, ya Tuhan, satukan dengan kasihMu yang kekal. 

Allah yang Esa, Raja yang Esa, umatpun esa, pujian bergema. 

Satukan kami, ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. 
Satukan kami, ya Tuhan, satukan dengan kasihMu yang kekal. 



4 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

P.F  ………………. 
 

PEMBACAAN ALKITAB  

P.F Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang 

dibacakan dari Alkitab : Haleluya 
J  Jemaat Menyanyi  (Kidung Keesaan 767 g.) HALELUYA 

 

Haleluya, Haleluya. 
Haleluya, Haleluya. 

 

P.1  Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 13 : 1-3  yang 

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

P.F Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara 
kamu dan ucaplah syukur kepada Allah 

J  Jemaat Menyanyi  Gita Bakti 392a. Kepadamu Puji-Pujian 
KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan, 

Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. 

duduk 
KHOTBAH  

P.F  

“SEHATI DALAM DOA DAN KERJASAMA” 

                                                                                          ………Saat teduh 

JAWABAN JEMAAT 

Jemaat Menyanyi 

YESUS TUHAN KAMI 
Gita Bakti 102 :1,5 [do=bes  2/4 MM 63 ] 

 

1. Yesus, Tuhan kami, ‘Kau yang diurapi, 

Gembala yang sejati, pandulah hidup kami. 
 

2. Kami Kauurapi dengan kuasa Roh-Mu 
Supaya kami jadi umat yang melayani. 
 

3. B’ri Roh kerelaan pada pelayan-Mu, 

Agar mereka sudi melaksanakan janji. 
 

4. Jadikanlah kami; garam yang berarti, 
Pelita yang menyala, bercahya tiap kala. 
 

5. Kami bersedia taat dan setia 

Menjadi abdi Firman dengan iman dan kasih. 
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PENGAKUAN IMAN                                                                                         

P.F Jemaat, silakan berdiri  untuk bersama semua orang percaya di 
segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan 

Iman Rasuli. 

Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata :  
PF+J  Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Mahakuasa, Khalik langit dan 

bumi.  
  Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang 

dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria; yang 
menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati 

dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang 

ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di 
sebelah kanan Allah, Bapa yang Mahakuasa; dan akan datang dari 

sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 
  Aku percaya kepada Roh Kudus; Gereja yang kudus dan am; 

persekutuan orang kudus; pengampunan dosa, kebangkitan daging 

dan hidup yang kekal. 
duduk 

 

DOA SYAFAAT 
P.F …………….. 

 Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon : 

J Dengarlah Doa kami 

P.F Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat, 

yang telah mengajar kami berdoa : 

PF&J Bapa kami yang di sorga, …….. 

Jemaat Menyanyi  Gita Bakti 389b  Kar’na Engkaulah  
 

Kar'na Engkaulah yang empunya Kerajaan  
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. A...min 

 

Kesaksian Pujian 
PELKAT GP MUPEL (VIRTUAL)“I Want Let Go”  
 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P.3 Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberi Persembahan 
sebagai ungkapan syukur kita atas Kasih Tuhan yang tak 

berkesudahan dalam hidup kita. Ingatlah pesan Alkitab: “Maka 

sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu,-
dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam 

kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap 
kami- demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam 

pelayanan kasih ini.” (II Korintus 8:7).  
--- 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 
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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. 
 

Jemaat Menyanyi 

BUKAN KAR’NA UPAHMU 
Gita Bakti 39 : 1,2  [do=C   4/4 MM 84 ]   

1. Bukan kar’na upahmu dan bukan kar’na kebajikan hidupmu 

Bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. 
Allah mengampuni kesalahan umatNya oleh kar’na kemurahanNya. 

Melalui pengorbanan Putra tunggalNya, ditebusNya umat manusia. 
 

Refrein : 
Bersyukur, hai bersyukur, kemurahanNya pujilah! 

Bersyukur, hai bersyukur, selamanya! 
 

---------------Jemaat memberikan persembahan---------- 
 
 

 
 
 

 

 

2. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu; 
Baiklah s’lalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. 

Keangkuhan tiada berkenan kepadaNya; orang sombong direndahkanNya, 
yang lemah dan hina dikasihiNya penuh, yang rendah ‘kan ditinggikanNya.            

Refrein : 
Bersyukur, hai bersyukur, kemurahanNya pujilah! 

Bersyukur, hai bersyukur, selamanya! 

 
DOA SYUKUR 

P3  Jemaat yang Tuhan kasihi, mari berdiri menyerahkan persembahan 

ini kepada Tuhan dalam doa syukur, kita berdoa :  

Ya Tuhan, apa yang kami berikan ini dari tanganMu jua asalnya, dan 

karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaanMu. 

Terimalah dan pakailah persembahan syukur ini menjadi alat untuk 

mengembangkan persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di 

dalam dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur ini, 

Amin!  

Duduk 

 



7 

 

PENGUTUSAN 

 

WARTA JEMAAT 

 
AMANAT               berdiri 

P.F    .................. 
 

Jemaat Menyanyi 

KITA SATU DI DALAM TUHAN 
Kidung Keesaan 599 : 1,3  [do=d   4/4 MM 108 ] 

 
1. Kita satu didalam Tuhan, satu g’reja yang esa. 

Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku s’muanya. 
Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku s’muanya. 

 

2. Tuhan s’lalu memelihara s’luruh alam semesta. 
Kitapun disuruhnya juga, menyatakan kasihNya. 

Kitapun disuruhnya juga, menyatakan kasihNya. 

 
BERKAT  

P.F Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-
Nya: 

  

Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala 
sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya 
oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam 
pengharapan. (Roma 15:13) 

 
Jemaat Menyanyi (Kidung Keesaan 771 i) Amin. 

 

 
 

 

 
 

(Jemaat tetap berdiri sampai para pelayan berdiri  
di depan mimbar / di depan pintu keluar) 

 
 

 

 Tuhan Yesus Memberkati 
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