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Persiapan 
 Doa pribadi warga jemaat 
 Doa presbiter dan pelayan 
 

Ucapan Selamat Datang 
P2 Umat Tuhan. Selamat Pagi/Sore. 

Pemberita Firman dan presbiter yang melayani mengucapkan 
selamat datang dalam ibadah di Hari Minggu I sesudah Epifani dan 
menyambut dengan penuh sukacita keikutsertaan umat 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. H. H. Jacob ~ Pukul 09.00 WIB 
Pdt. Petrus Aristoteles Metanfanuan ~ Pukul 17.00 WIB 

   

-SAAT TEDUH- 

 
 

MENGHADAP   TUHAN 
 

Ajakan beribadah 
P2  Umat Tuhan! mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan 

menghormati Firman-Nya yang hadir di tengah persekutuan kita 
   

Nyanyian Jemaat KJ 7 : 1,4 “Ya Tuhan, Kami Puji NamaMu Besar” 
  do = g  1 ketuk  
 

1. Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. 
Ya Bapa, makhluk-Mu menyanyi bergemar. 
Langit, buana, laut bersyukur semua, 
Malaikat segenap memuji Dikau jua. 
Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. 
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Mahakuasa! 
 
---------- Prosesi Memasuki Ruang Ibadah ---------- 

  
   4.    Ya Roh Kudus, berilah iman yang teguh, 
           Sucikan kami di persekutuanMu, 
           Supaya kami jangan mengandalkan diri 
           Dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. 
   Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kauberikan  
           Kepenuhan harapan yang kami nantikan. 
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Votum   
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  yang menjadikan 

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

A –   min 
 

Nas Pembimbing                                                                          1 Yohanes 4 : 4b 
PF Sebab Roh yang ada di dalam kamu, lebih besar dari pada 

roh yang ada di dalam dunia. 
 

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 391 : 1,2 “Puji Tuhan, Haleluya” 
do = d   4 Ketuk  

 

           Refrein : Puji Tuhan, haleluya! Puji Tuhan, haleluya, 
   Kini dan selamanya! A-min. 
 

1. Mengapa orang Kristen, harapanmu lemah/ 

Tuhanmu berkuasa di atas dunia! Ref…  
 

2. Segala sesuatu ditanggung Tuhanmu. 
Mengapa lagi takut? Percayalah teguh! Ref…  
            -Duduk- 

Doa Hari Ini 
P2 Umat Tuhan, di hadapan Tuhan yang Maha kuasa mari menaikkan 

doa kepada-Nya. 
---Umat hening dalam doa secara pribadi--- 

--Instrument piano Kj 26-- 

Ya Allah, Kami datang dengan penuh ungkapan syukur oleh karena 
rahmat-Mu yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kami, 
terkhusus di hari minggu ke dua, bulan januari, tahun 2022 ini.  
Ya Yesus putra Allah, terimakasih untuk karya keselamatan-Mu 
yang menyelamatkan kami dari jurang kebinasaan. Mampukan 
kami juga  menghidupkan sesama kami melalui perjumpaan, 
pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang mencerminkan cinta 
kasih sehingga banyak orang memuliakan nama-Mu. 
Ya Roh kudus, teruslah menyertai dalam kehidupan kami 
disepanjang tahun rahmat Tuhan yang baru ini, sebab kami yakin 
keterlibatanMu membuat kami semakin kuat menjalani hari-hari 
baru. Kami percaya, dengan penyertaan-Mu maka hidup kami akan 
dipulihkan dan di topang menjadi saksi-saksi kristus yang setia.  
Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. 
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Nyanyian JemaatGB 60 : 1,2 “FirmanMu, Tuhan, Adalah Kebun” 
do=es 4/4  MM + 84 

 

1. FirmanMu, Tuhan, adalah kebun penuh kembang. 
Yang datang ingin memetik, bersuka dan senang. 

FirmanMu tambang yang penuh permata mulia; 

Takkan kecewa siapa pun yang mau menggalinya. 
 

2. FirmanMu, Tuhan, adalah Bintangan yang cerlang, 
Musafir tiada kan sesat, jalannya pun terang. 

Ya Tuhan, buat FirmanMu menjadi tambangku, 

Menjadi taman yang permai dan bintang panduku. 
 

-Saat Teduh- 
 

 

PEMBERITAAN FIRMAN  
 

Doa Mohon bimbingan Roh Kudus  
PF  . . . 
 

Pembacaan Alkitab  
PF Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang 

dibacakan dari Alkitab : Haleluya! 
 

J KK 770  “NYANYIKANLAH HALELUYA” 

   

P1 Pembacaan Alkitab pada hari ini, terambil dari Bilangan 14:1-10 
yang menyatakan …………………. 

P1 Demikian  pembacaan  Alkitab.  
 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di 
antara kamu dan ucaplah syukur kepada  Allah. 

 

J KJ 474      “Kepada-Mu Puji-pujian” 
-Duduk- 

 
 

K h o t b a h “BERANI TAMPIL BEDA” 
  …saat teduh… 
 
 



5 

 

JAWABAN  JEMAAT 
 

GB 277 : 2,3 “Firman Tuhan Sudah Kaudengar” do=bes  4/4 MM + 104 
 

2.  Firman Tuhan jadi pandumu, Janganlah andalkan egomu. 

 Sangkal diri sebagai hamba-Nya; Jadi saksi setia dan tekun. 

Refrain :  

Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu; Wartakan karya kasih-Nya. 

Roh kudus menolongmu Dan memimpin langkahmu 

Majulah tetap teguh 
 

3.    Dalam suka dan sengsaramu, ingat s’lalu pada Tuhanmu. 

        Jangan bimbang dan janganlah gentar, 

        Berpegang hanya pada firman-Nya. 
 

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 

VG Pelkat GP MUPEL JakSel (Virtual) “Agnus Dei” 
 

Pengucapan Syukur 
P3 Umat Tuhan. Mari memberi persembahan kepada Tuhan, sambil 

mengingat nas Alkitab dari  2 Korintus 9:10 yang menyatakan, Ia 
yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan, Ia 
juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan 
melipatgandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. 

  Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
--- 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. 

 



6 

 

KJ 290 : 1,6 “Takkah Patut Ku Bernyanyi” 
Re=c   3 ketuk 

 

1. Takkah patut ku bernyanyi syukur bagi Tuhanku, 
Kar’na rahmat tak berbanding yang melimpah selalu? 
Memang sungguh dan setia, tak terhingga kasih-Nya  
Dan kekal bimbingan-Nya bagi yang mengabdi Dia. 
Biar dunia lenyap, kasih Allah kan tetap. 
 

….. saatnya memberi persembahan ..... 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 6.           Kar’na tak berkesudahan, Bapa, kasih sayangMu, 
  Maka ku bertadah tangan bagai anak pada-Mu: 
  B’ri hidupku diiringi oleh kuasa Roh Kudus 
  Siang malam dan terus, agar Dikau kukasihi 
  Sampai umurku genap dan kupuji Kau tetap! 
 

Doa Persembahan       
P3 Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita 

kepada Tuhan, di dalam doa secara berbalasan. Kita berdoa. 
P3 Ya Tuhan, dengan apakah kami dapat membalas kasih-Mu? 
J Sebab dari pada-Mulah segala kepunyaan kami dan dari tangan-

Mulah persembahan yang kami berikan ini! 
P3/J Ya Tuhan, kuduskan dan sucikanlah persembahan syukur yang 

kami berikan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini sebagai 
saluran berkat untuk menolong dan menopang sesama kami 
sangat membutuhkan, melalui pelayanan gereja-Mu  . Amin. 

           -Duduk- 

  
PENGUTUSAN 

 

Warta Jemaat 
 

Amanat  Pengutusan -Berdiri- 

PF  Umat Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam 
kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah Firman Tuhan yang 
telah engkau dengar 
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GB 252 : 1,4 “Berpeganglah Pada Janji Tuhanmu” 
do=a  4/4 MM + 104 

1. Berpeganlah pada janji Tuhanmu. di setiap masa Ia beserta. 

Angkatlah pujian, puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. 

            Refrain :  Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Jurus’lamat. 

   Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. 
 

  4.    Berpeganglah pada janji Tuhanmu, 

  Hidupmu tambatkan pada kasih-Nya. 

  Roh Kudus menuntun jalan hidupmu, 

  Berpeganglah pada janji-Nya. 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) 
 

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

SELAMAT HARI MINGGU 
 Tuhan Yesus Memberkati 
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