TATA IBADAH KELUARGA
GPIB JEMAAT GIBEON DKI JAKARTA
Rabu, 24 November 2021
Pukul 19.00 WIB
Persiapan :
- Doa Para Pelayan dan keluarga sebelum ibadah
- Mengucapkan selamat datang kepada warga Jemaat dan terimakasih kepada keluarga
- Mempersilahkan kepala keluarga/wakil untuk memberi kata sambutan/kesaksian
tentang pengalaman iman serta pokok-pokok doa keluarga.

Ajakan Beribadah
PL
Jemaat, mari berdiri, untuk menghadap Tuhan dan
menyembahNya serta memuliakan namaNya karena kasih
setiaNya besar atas kita
I. M E N G H A D A P T U H A N
GB 24 : 1,3 “Mari Menghadap Allah”
1.

Mari menghadap Allah; pujilah Dia, Yesus, Tuhanmu.
Bersama beribadah; angkat suaramu, nyanyi gembira.
Kita semua jadi satu, satu di dalam kasihNya,
Tiada lagi perbedaan sebagai anak-anakNya.
Mari berpadu suara nyanyikan haleluya!

3.

Saat kau beribadah jangan biarkan iblis menggoda.
Tenangkanlah dirimu, minta Roh Kudus tinggal di hati
Agar kau dapat beribadah, hati terarah padaNya.
Firman Tuhan yang dib’ritakan menjadi berkat bagimu.
Mari berpadu suara nyanyikan haleluya!

DOA PEMBUKAAN
PL
Jemaat Tuhan, mari berdoa.
Ya Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus
Kristus. Kami bersyukur, karena dari hari ke hari, dalam suka
dan duka, Engkau setia menjaga dan menolong kami. Pada
ibadah ini ya Tuhan, kami ingin menghayati persekutuan lewat
nyanyian, doa dan mendengarkan FirmanMu. Kuduskanlah
ibadah kami ini, ya Tuhan, serta karuniakan Roh KudusMu
untuk mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus
Kristus, Tuhan kami. Amin.

LITANI MAZMUR 119 : 1-8

(Responsoria/Berbalasan)
Duduk

 GB 383 : 1,2 “Sungguh Indah Kabar Mulia”
1. Sungguh indah kabar mulia; hai percayalah!
Yesus Kristus tak berubah s’lama-lamanya!
DarahNya tetap menghapus dosa dan cela.
Ia hibur yang berduka. Puji namaNya!
Refrein : Baik kemarin, hari ini, s’lama-lamanya
Yesus Kristus tak berubah, puji namaNya!
Puji-puji namaNya, puji-puji namaNya!
Yesus Kristus tak berubah, puji namaNya!
2. Ia cari yang berdosa, cari dikau pun.
Datanglah, rendahkan hati, s’rahkan dirimu!
Dulukala Ia sambut orang bercela;
Kini dikau pun disambut, diampuniNya. Refr. ....
II. PELAYANAN FIRMAN
D O A ...........
PEMBACAAN ALKITAB
PF
Mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari ;
Kisah Para Rasul 16:4-10 yang mengatakan .....
Demikianlah Firman Tuhan.
Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan
melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya!
Umat GB 393 Haleluya
Duduk

Khotbah : “MENYAMPAIKAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN”
JAWABAN U MAT
KJ 246 : 1,4 “Kita Harus Membawa Berita”
1. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap
Tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap,
Dan damai yang menetap.
Refrain : Karna g’lap jadi remang pagi,
Dan remang jadi siang t’rang.
Kuasa Kristus kan nyatalah,
Rahmani dan cemerlang
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4. Kita harus bersaksi di dunia, Tentang kuasa darah kudus
Semoga yang masih sangsi, Terima Sang Penebus,
Terima Sang Penebus. Refr. ...
DOA SYAFAAT
PF : (Doa Syafaat diakhiri dgn Doa Bapa Kami & Doxologi KJ 475)
AJAKAN PERSEMBAHAN
PL Jemaat Tuhan, mari mempersiapkan persembahan terbaik yang bisa
kita berikan kepada Tuhan, sambil mengingat nas alkitab dari 2
Korintus 9:8 yang menyatakan, “Dan Allah sanggup melimpahkan
segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa
berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di
dalam pelbagai kebajikan”.
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. ---

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
GB 80 : 1,3 “Mari Bawa Persembahan”
1. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu;
Dengan hati sukacita, bersyukur padaNya.
Tuhan sudah mencurahkan kasihNya padamu;
Mari mengucap syukur.
Refrain : Muliakan Tuhanmu, pujilah namaNya.
Bawalah persembahanmu dengan sukacita padaNya.
Muliakan Tuhanmu, pujilah namaNya.
Bawalah persembahanmu dengan sukacita
….. saatnya memberi persembahan .....

2.

Apa pun yang kau taburkan dengan iman penuh
itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu.
Baik sedikit maupun banyak bawalah pada-Nya;
mari mengucap syukur. Reff……
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DOA PERSEMBAHAN
PL
Umat Tuhan. Mari menyerahkan persembahan kita di dalam doa,
kita berdoa.
Allah Bapa Mahakasih, kami membawa persembahan kami
kehadapanMu. Ini adalah simbol pemberian diri kami
kepadaMu, Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini
agar dapat dipakai oleh gerejaMu untuk pelayanan dan kesaksian
di tengah-tengah dunia. Amin.
PENGUTUSAN
AMANAT PENGUTUSAN
Berdiri
PF
Umat Tuhan. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam
kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang
telah saudara dengarkan
 GB 226 : 1,2 “Hidup Yang Jujur”
1.
Hidup yang jujur hendak kuserah
Pada Yesusku yang aku sembah.
Persekutuan, mesra dan kudus,
Ingin kuikut dengan Penebus.
Refrain : Ya Yesus, Kaukorbankan darahMu bagiku;
Kubri masa depanku dan hidup bagiMu.
Hatiku kuserahkan menjadi takhtaMu.
Kuminta, kuasailah seluruh hidupku.
2.
Bagiku Yesus memb’ri nyawaNya
Menanggung dosaku di golgota.
Terdorong kasih begitu mulia,
Seluruh hidup kub’ri padaNya. Refr. ...
BERKAT
PF
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)
Umat : (GB 401) “Amin, Amin, Ya, Benar Adanya”
 Tuhan Yesus Memberkati
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