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Persiapan 
 Doa pribadi warga jemaat 
 Pengenalan lagu-lagu untuk beribadah 
 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 II sesudah Natal 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 
oleh-Nya. Pemberita Firman pada ibadah saat ini adalah  

Pdt. Melkianus Nguru ~ Pukul 09.00 WIB 
Pdt. Amperiana 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 
   

Nyanyian Jemaat KJ 119 : 1,4 “Hai Dunia, Gembiralah” 
  do = d  2 ketuk  
 

1. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu! 
Di hatimu terimalah! Bersama bersyukur,  
Bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur!  
 
---------- Prosesi Memasuki Ruang Ibadah ---------- 

  
   4.    Dialah Raja semesta, benar dan mulia. 
           Masyurkanlah, hai dunia, besar anug’rah-Nya 
           Besar anug’rah-Nya, besar, besar anug’rah-Nya. 
 
Votum   
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  yang menjadikan 

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

A –   min 
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Nas Pembimbing                                                                                 Yesaya 56:1 
PF Beginilah Firman TUHAN: Taatilah hukum dan tegakkanlah 

keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang dari 
pada-Ku, dan keadilan-Ku akan dinyatakan.     

 
 

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. 
 

Nyanyian Jemaat  Kj 446 : 1,2 “Setialah” 
do = bes 4 dan 2 Ketuk  

 

1. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. 
   Setialah, sokongan-Nya tentu di jalan yang berat. 

Kan datang Raja yang Berjaya menolong orang yang percaya. 
    Setialah! 
 

2.  Setialah percaya Penebus, percaya janji-Nya setialah, 
 Berjuanglah terus di fajar merekah. 
 Diputuskan-Nya rantai setan: kau di bebas dari kesempitan 
 Setialah! 

               -Duduk- 

Doa Hari Ini 

P2 Jemaat Tuhan, mari bersehati di dalam doa. 

Ya Allah sumber kehidupan. kami mengucap syukur atas berkat 

dan pertolonganMu yang senantiasa kami rasakan dari hari ke hari 

meski diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, derita dan 

tantangan hidup, kami dapat melangkah di tahun 2022 yang baru 

ini.  

Ya Kristus sumber pengampunan. Kami mengaku atas segala dosa 

dan pelanggaran yang telah kami lakukan baik yang di sengaja 

maupun yang tidak di sengaja. Kami sering lalai dan meragukan 

kebesaran kasihMu di tengah kerja, layan kami. Ampunilah kami 

ya Tuhan, serta baharuialah hati kami. 

 Ya Roh Kudus. Ajarlah kami untuk mengikuti terang, cinta kasih 

Kristus sang bayi Natal yang membawa harapan dan sukacita bagi 

dunia serta melakukan firman dan kehendak-Mu dengan taat setia 

melalui sikap hidup kami sehingga melalui kami banyak orang 

akan memuji dan memuliakan nama-Mu.  

Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 
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Nyanyian JemaatKK 122: 1,3 “Di Hatiku, Ya Yesus” 
do=f 6/4  MM + 108 

 

1. Di hatiku, ya Yesus, Tuhan, bersabdalah, 
Agar tenang hatiku dan hilang kuatirku. 
         Refrain :  Di hatiku, ya, di hatiku, Tuhan, bersabdalah; 
  Ku berserah, pasrah penuh:  
  Bersabdalah, ya Tuhan. 
 

 3.     Hatiku ini, Yesus, bukanlah milikku, 
   Namun hidupku kini adalah milik-Mu. Refr. …. 
 

Kesaksian Pujian 

PRESBITER GIBEON VIRTUAL CHOIR “Sejenak Aku Menoleh” (Pukul 09.00 WIB) 
 

      -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”   

P1 Pembacaan Alkitab hari ini dari WAHYU 22 : 6-7 yang 
menyatakan …………………. 

P1 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 “TAAT PADA PERKATAAN TUHAN” 
  …saat teduh… 
 

JAWABAN  JEMAAT 
 
 

GB 208 : 1,3 “Tak Ku Tahu Kan Hari Esok” 
do=bes  4/4 MM + 76 

 

1. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. 

Bukan surya ku harapkan, karna surya kan lenyap. 

Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang; 

Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. 
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Refrain : Banyak hal tak ku pahami 

  Dalam masa menjelang. 

  Tapi t’rang bagi ku ini: 

  Tangan Tuhan yang pegang. 
 

3.   Tak kutahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap. 

 Tapi Dia yang Pengasih melindungiku tetap. 

 Meski susah perjalanan, g’lombang dunia menderu. 

 Dipimpin-Nya ku bertahan sampai akhir langkahku. 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 389a)       
 

Pengucapan Syukur 
P3 Jemaat Tuhan. Mari memberi persembahan terbaik yang bisa kita 

berikan kepada Tuhan.  sambil mengingat nas Alkitab dari  

Maleakhi 3:10 yang menyatakan, “Bawalah seluruh persembahan 

persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada 

persediaan makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, Firman TUHAN 

semesta alam, apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap-

tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai 

berkelimpahan.” 

--- 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. 
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GB 77 : 1,2 “Persepuluhanmu”  
do=e 4/4  MM + 88 

 

1. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah, sumber berkat. 

Persepuluhanmu yang akan kau beri itulah persembahan kudus. 

Marilah memberi persepuluhanmu, dari hasil jerih payahmu. 

Apa yang kau beri kepada Tuhanmu; Dialah sumbernya. 
 

Refrain : Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. 

     Janganlah kau kuatirkan hari esokmu, Ia menjagamu. 

     Persepuluhan dari tanganmu asalnya juga dari Tuhanmu 

     Dan Ia sanggup melipatgandakan yang kau b’ri:Itulah janji-Nya. 
  

….. saatnya memberi persembahan ..... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Persepuluhanmu yang sudah kau beri memuliakan Sang Pemberi. 

Persepuluhanmu yang sudah kau beri menjamin hidup sesamamu. 

Persepuluhanmu yang sudah kau beri menjadi akta di hidupmu; 

Percayalah teguh Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Refr. ... 
 

Doa Persembahan       

P3 Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan 

kita kepada Tuhan, di dalam doa berbalasan. Kita berdoa. 

P3 Ya Allah, kami sungguh bersyukur oleh karena Engkau selalu 

mengasihi dan memberkati seluruh kehidupan kami, meskipun 

kami lemah dan rapuh untuk setia di dalam iman kepadaMu 

namun Engkau tetap setia menguatkan dan menopang kami. 

J Dengan penuh rasa syukur kini kami datang membawa 

persembahan syukur, sukarela, persepuluhan dan diri kami 

seutuhnya. Terimalah persembahan kami ya Allah. Kiranya 

persembahan ini dapat menjadi berkat bagi sesama serta  menjadi 

saluran berkat, kasih , keadilan dan damai sejahtera-Mu. Amin 
           -Duduk-
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PENGUTUSAN 
Warta Jemaat 
P4 ....................... 
 

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 120 : 1,3 “Hai, Siarkan Di Gunung”     do=g 4 Ketuk 
 

           Refrain :  Hai, siarkan di gunung, di bukit dan dimana jua, 

  Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-masih! 
 

1. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, 

Terpancar dari langit cahaya mulia. Refr. ... 
 

3.     Terbaring di palungan yang hina dan rendah 

        Sang Bayi menyampaikan selamat dunia. Refr. … 
 

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 401 :“AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA” 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SELAMAT HARI MINGGU  Tuhan Yesus Memberkati  
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