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PERSIAPAN 
1. Mempersiapkan peralatan ibadah pribadi, yaitu Tata Ibadah, Alkitab, 

Kidung Jemaat dan  persembahan syukur. 

2. Memperhatikan dan melatih lagu-lagu yang ada dalam Tata Ibadah.  
3. Pastikan posisi gawai/gadget yang akan menampilkan rekaman ibadah 

hari minggu/perjamuan kudus  dalam posisi stabil, baterai penuh, 

signal kuat dan kualitas suara yang jelas.  
4. Sediakan peralatan perjamuan, seperti: potongan roti atau makanan 

pengganti dan anggur  untuk  perjamuan disiapkan di atas satu piring.  
5. Anak-anak ataupun peserta ibadah hari minggu yang tidak mengambil 

bagian dalam perjamuan  kudus diingatkan untuk tetap tertib. 

6.  Persembahan Perjamuan Kudus dapat melalui Transfer  
Bank BCA nomor 546-5345842 atas nama Himawan Kunto D.A (Ketua 

IV PHMJ GPIB. Jemaat Gideon) sedangkan persembahan Ibadah Hari 
Minggu, persembahan persepuluhan, persembahan syukur dan 

persembahan lainnya dapat melalui transfer Bank BRI nomor 2005-01-
000052-56-0, KCP. Kalisari atas nama Majelis Sinode GPIB QQ GPIB. 

Gideon Depok.  

7.  Bagi warga jemaat yang melakukan transfer bank mohon dapat 
mengirimkan konfirmasi melalui whatsapp ke nomor Hotline Service 

GPIB. Gideon, 0812-1276-9976 
 

AJAKAN BERIBADAH 

PL  Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. 
 Saudara dan sekeluarga yang berada di rumah masing-masing, mari 

beribadah. 
 

Di hari Minggu keenam sesudah Pentakosta ini, sebagai warga sidi 

jemaat, kita yang sedia memenuhi janji akan selalu menyelenggarakan 

Perjamuan Kudus.  
Perayaan dan Perjamuan Kudus kedua di tahun ini,  

berkaitan dengan bulan Pelayanan dan Kesaksian GPIB  
yang telah menyatakan aksi Diakonia Karitatif, di dekat atau jauh. 

 

1 Juli 2021 kita bersyukur HUT ke 40 YAYASAN PENDIDIKAN GPIB 

dan HUT ke 19 YAYASAN KESEHATAN GPIB, hari ini 4 Juli 2021. 
Dengan doa dan harapan kita serahkan dalam kasih Kristus.  

  Kiranya pelayanan kita semua berkenan untuk memuliakan Allah.  
 

Pelayan Firman dan sakramen saat ini disampaikan oleh Pdt. John F. 

C. Pattiasina 
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UNGKAPAN SITUASI 
Peringatan dan perayaan selalu berulang dalam kesempatan hidup  

dan kita menikmatinya dengan gembira!  
 

Namun, sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan hal terpenting yang 
telah menjadi pegangan kita:  

..... “Jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita …” 
(I Korintus 15:17) 

Saat mengingat dan merayakan kehadiran Kristus yang hidup,  
kita, Gereja sebagai anggota tubuh Kristus, akan bersyukur tak henti!  

Dan sakramen Perjamuan yang kita laksanakan, akan memelihara iman kita 
sebagai satu persekutuan kasih yang saling menguatkan. 

 
 Di tengah situasi dunia termasuk Indonesia yang tengah digoncang wabah 

corona dan mengalami pandemi penyakit berbahaya,  
kita tetap meminta kesetiaan Allah bagi kita  

untuk menjadi garam dan terang dunia.   
 

Berbagai peran akan kita lakukan, sebab Yesus adalah sumber hidup. 
Bersama keluarga besar Yayasan Pendidikan dan Yayasan Kesehatan GPIB,  

kita menyatakan kehadiran dan identitas kristiani kita.  
Kiranya dalam kata dan karya, Tuhan menolong kita  

mewujudkan masyarakat sehat sejahtera dan masa depan bahagia. 
Allah yang telah menjadi manusia dalam Yesus Kristus akan menyelamatkan 

ciptaan-Nya.  

 

M E N G H A D A P   T U H A N 
 

Pelayan mengajak jemaat berdiri dan menyanyi  

 

KK 34  KITA MASUK RUMAHNYA 

Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. 
Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya. 

Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada Kristus, 
menyembah Kristus Tuhan. 

 

  Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya. 
Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya. 

Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, 
menyembah Kristus Tuhan. 
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VOTUM 

PF  Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan 
bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan 

perbuatan tangan-Nya. 
Jmt  Amin 

 
NAS PEMBIMBING                                                        1 PETRUS 2 : 9 
PF  Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang 

kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan 
perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu 

keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. 

 
S A L A M 

PF  Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa 
kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan diri-Nya 

karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat 
sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. 

Jmt BAGI-NYALAH KEMULIAAN SELAMA-LAMANYA!  AMIN. 

 
KJ 424  YESUS MENGINGINKAN DAKU  

Yesus menginginkan daku 

bersinar bagi-Nya, 
di mana pun 'ku berada, 

'ku mengenangkan-Nya. 
 

Refrein: 
Bersinar, bersinar; 
itulah kehendak Yesus; 
bersinar, bersinar, 
aku bersinar terus. 

Duduk 

 
DOA HARI INI 

PL  Mari kita bersyukur karena Tuhan yang melayakan kita hadir 
dalam ibadah dan perjamuan kudus ini, mengingat serta 
merayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan 
dan menyelamatkan kita.   

 
. . . saat teduh, semua berkesempatan mengaku dosa secara pribadi …  
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PF Kiranya Allah bangkitkan kembali pada kita kegirangan karena selamat 

yang dari pada-Nya dan melengkapi kita dengan roh yang rela! 
 

   

GB 49  KASIH PASTI LEMAH LEMBUT 

Kasih pasti lemah lembut, 
kasih pasti memaafkan, 

kasih pasti murah hati. 
Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. 

Kasih pasti lemah lembut, 

kasih pasti memaafkan, 
kasih pasti murah hati. 

Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. 
 

Reff: 
Ajarilah kami ini saling mengasihi. 
Ajarilah kami ini saling mengampuni. 
Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan 
kasih-Mu kudus tiada batasnya. 
 

 
PEMBERITAAN FIRMAN & PELAYANAN SAKRAMEN 

 
DOA BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF . . . 

 
PEMBACAAN ALKITAB 

PF  Umat Tuhan silahkan berdiri untuk mendengar Firman Tuhan 
yang dibaca dari Alkitab. Haleluya! 

 GB 393  
Jmt Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah. 

Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah. 
 

PL          Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Baru, Injil  
MATIUS 5 : 13 – 16, yang mengatakan:  . . . . . .  
Demikian Pembacaan Alkitab. 

 

PF  Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di 
dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
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GB 392a  
Jmt Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan: 

Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi! 
duduk 

K H O T B A H 
… hening, kesempatan merenungkan Firman Allah … 

 

S A K R A M E N  
Penetapan Perjamuan 

PF  Jemaat, dengarlah penetapan perjamuan Kudus dari MATIUS 26 : 26 

– 29, yang menyatakan:  
26 Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap 
berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-
murid-Nya dan berkata: "Ambillah, makanlah, inilah tubuh-Ku." 
27 Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu 
memberikannya kepada mereka dan berkata: "Minumlah, kamu semua, 
dari cawan ini. 
28 Sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi 
banyak orang untuk pengampunan dosa. 
29 Akan tetapi Aku berkata kepadamu: mulai dari sekarang Aku tidak 
akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari Aku 
meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam 
Kerajaan Bapa-Ku." 

 
Penjelasan 
PF  Sesungguhnya Roti dan Cawan yang berisi anggur ini merupakan 

kesaksian tentang telah dipulihkannya hubungan manusia dengan 

Allah, melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang terputus karena dosa. 
Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus  

dan para murid pada Perjamuan Malam terakhir akan berlangsung 
terus hingga penggenapannya di dalam Kerajaan Allah, dimana kita 

duduk bersama Kristus di perjamuan-Nya. 

Persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui 
perjamuan kudus ini, sesungguhnya juga mengingatkan kita kembali 

pada hidup baru; Yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari 
kegelapan kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang 

dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk 
kemuliaan Sang Penebus dan Juruselamat kita, Yesus Kristus. 
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DOA SYUKUR AGUNG 

PF  Mari kita berdoa   

Ya Bapa Mahakudus, Pencipta dan Raja semesta.  

Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu,  
sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah 

lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus.  
 

PF  Melalui roti dan anggur dalam cawan ini,  
Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus  

dan menjadikan kami milik-Mu, agar kami beroleh pengampunan  

dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan  
Kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu bagi dunia ini.  

Engkau mengangkat semua orang yang jatuh.  
Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk.  

Engkau memulihkan hati orang yang hancur. Engkau menghibur orang 
berduka dan membebaskan yang tertindas.  

Engkau menghentikan badai kehidupan dan peperangan bangsa-

bangsa.  
Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan 

manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir serta seluruh gereja-Mu di 
bumi dan di surga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam 

madah kebesaran yang tiada hentinya: 
 

Jmt  KUDUS, KUDUS, KUDUSLAH, TUHAN YANG MAHAKUASA;  

YANG SUDAH ADA, YANG ADA DAN YANG AKAN DATANG! 
 

PF  Kami memuji nama-Mu, ya Bapa,  
karena pemberian-Mu yang paling utama, 

Anak-Mu, Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus  

dan menyelamatkan kami dari belenggu dosa dan maut dan yang 
bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh 

Kudus-Mu menjamah dan mengurapi kami, agar kami yang makan roti 
dan minum dari cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus 

di dunia yang saling mengasihi  
dan melayani menurut teladan-Nya  

serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk.  

Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini  
yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan  

dan diolah menjadi satu makanan,  
maka Engkau pun akan mengumpulkan umat-Mu  
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dari Utara dan Selatan dan dari Timur dan Barat  

ke dalam Kerajaan Anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan Juruselamat,  

yang telah, mengajarkan kami berdoa: 
 

Jmt Bapa kami yang di sorga … diakhiri Dox ♫ GB 389b  
 

PENGAKUAN IMAN  

PF  Jemaat, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan 

darah Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut 

Pengakuan Iman Nicea Konstantinopel. 

  Dengan hati dan mulut, masing-masing berkata : 

PF+J  Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Mahakuasa, Pencipta langit 

dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. 

  Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, 

  yang lahir dari Sang  Bapa  sebelum ada segala zaman, 

  Allah dari Allah, Terang dari Terang, Allah yang sejati dari Allah yang 

sejati,diperanakkan, bukan dibuat, sehakekat dengan Sang Bapa, 

  yang dengan perantaraanNya segala sesuatu dibuat; 

  yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan 

kita,dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dara Maria dan 

menjadi  manusia; 

 

  yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, 

menderita dan dikuburkan; yang bangkit pada hari ketiga,sesuai 

dengan isi Kitab-kitab, dan naik ke sorga; yang duduk di sebelah kanan 

Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk 

menghakimi orang yang hidup dan yang mati; yang kerajaanNya 

takkan berakhir. 

  Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang 

menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang 

bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan 

dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. 

  Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli, 

  Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. 

  Aku menantikan kebangkitan orang mati 

  dan kehidupan di zaman yang akan datang.  
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… duduk 
 

 

GB 94  MARI MENGIKUTI PERJAMUAN 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

PF/Pelayan mempersiapkan Meja Perjamuan Kudus 

di gereja / di rumah sendiri  
 

(Jemaat mempersiapkan roti dan anggur yang telah diterima atau 
mempersiapkan sendiri roti dan anggur yang dapat diganti dengan panganan 
dan minuman lainnya) 
 

Pengarahan Hati 

PF  Jemaat, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus 
Kristus maka janganlah melekatkan hati dan pikiran kita  
pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi hendaklah kita 
menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, 
Tuhan dan Juruselamat kita.  
Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. 

Jmt  DAMAI SEJAHTERA BAGIMU 
 

 
JAMUAN 

PF  Roti yang dipecahkan-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. 
  Ambillah . . . [roti diberikan]  . . . Makanlah . . .  

Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus 

telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. 
 

PF  Anggur dalam Cawan yang kita pakai mengucap syukur ini adalah  
lambang darah Kristus. 

do = c MM + 80

3 3 3  3 2   2 3   4 3 . 3 . 5 5 5 5 4 4

Ma- ri  meng- i - kut-i perja- mu-an, me- ra - ya - kan ke- me-

5   6 5 . 5 . ' 6   6 6 6 4    4 .   3 4 5   6 5 4

ti- an Ye- sus, gu-na menda - maikan  ma-nu- si - a de-ngan

3 3   . ' 3 3 3 5 4 2 . 3   2 1   1 7 1 . 0

Al - lah a  - gar di - s'la-matkan da-ri maut ke - lam.
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  Ambillah . . . [cawan diberikan] . . .  Minumlah . . .  

Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah 

ditumpahkan untuk menyucikan dosa-dosa kita. 

 
Bacaan Alkitab dari Mazmur 91:9-11 menyatakan.. 

9 Sebab TUHAN ialah tempat perlindunganmu,  
Yang Mahatinggi telah kaubuat tempat perteduhanmu, 

10 malapetaka tidak akan menimpa kamu,  
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu; 

11 sebab malaikat-malaikat-Nya akan diperintahkan-Nya kepadamu 
untuk menjaga engkau di segala jalanmu. 

 

PF  Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara 

hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. (Filipi 4:7) 
 [Pelayan/PF merapihkan meja dan PF kembali ke mimbar] 

 
J A W A B A N   J E M A A T  

 
PKJ 272  KAMU ADALAH GARAM DUNIA 

‘Kamu adalah garam dunia’, kata Yesus, Tuhan kita, 

‘jika garam itu jadi tawar, tiada gunanya, tiada gunanya, 

tiada gunanya bagi dunia!’ 
 

DOA SYAFAAT 
PF . . . 

 

Pengucapan Syukur  

PL  Saat mengingat serta merayakan kematian dan kebangkitan 
Kristus, marilah kita mengangkat syukur bagi Allah!  
Perhatikanlah nas Alkitab dari I TAWARIKH 16:29: 

“Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya,   
bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia!  

 Sujudlah menyembah kepada TUHAN  
 dengan berhiaskan kekudusan”  

Kiranya kesediaan kita untuk berbagi kebaikan, berkenan bagi 
Allah. 
Diberitahukan kepada warga jemaat, bahwa persembahan 
perjamuan kudus, persembahan Ibadah Hari Minggu, Persembahan 
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Persepuluhan, Persembahan syukur, dan persembahan lainnya 
dapat dilakukan secara transfer Bank yang tertera atau 
dimasukkan dalam amplop yang telah diedarkan sebelumnya. 
 

 

Nyanyian bersama  

GB 77 PERSEPULUHANMU  
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 kuatir akan hari esokmu. 
Ia menjagamu. 
Persepuluhan dari tanganmu 
asalnya juga dari Tuhanmu 
Dan Ia sanggup melipatgandakan yang kau b'ri 
itulah janji-Nya. 
 

Persembahan Perjamuan Kudus dapat melalui Transfer  

Bank BCA nomor 546-5345842 atas nama Himawan Kunto D.A (Ketua IV PHMJ 

GPIB. Jemaat Gideon)  

sedangkan persembahan Ibadah Hari Minggu, persembahan persepuluhan, persembahan syukur 

dan persembahan lainnya dapat melalui transfer  

Bank BRI nomor 2005-01-000052-56-0, KCP. Kalisari  

atas nama Majelis Sinode GPIB QQ GPIB. Gideon Depok.  

Bagi warga jemaat yang melakukan transfer bank mohon dapat mengirimkan konfirmasi melalui 

whatsapp ke nomor  

Hotline Service GPIB. Gideon, 0812-1276-9976 
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DOA PERSEMBAHAN 
Pelayan dan jemaat berdiri, naikan doa syukur  
PL . . .  

 

Terpujilah Engkau Bapa Mahabaik! 

Kami bersyukur atas keselamatan hidup kami dalam nama putra-Mu 
Yesus yang telah mati dan bangkit. 

Engkau telah memampukan kami untuk memberi dalam ketulusan     

dan kesenangan berbagi berkat yang berasal dari-Mu sendiri.  
 

Mampukanlah kami untuk setia menyatakan kebaikan Tuhan dan selalu 
rajin memberitakan kabar baik tentang Kristus. 

 

Biarlah dalam pelayanan dan kesaksian kami, makin banyak orang 
mengalami kehadiran Yesus dan keselamatan hidup dalam nama-Nya. 

 
Allah Mahakasih, bersama Yayasan Pendidikan dan Yayasan Kesehatan 

GPIB  yang sedang memperingati hari ulang tahun ini, kami 

memuliakan nama-Mu. 
 

Kiranya Engkau memelihara Yayasan GPIB ini, agar untuk seterusnya 
mereka menjadi berkat melalui pelayanan pendidikan dan Kesehatan 

bagi banyak orang. 
Terimalah syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. 

Amin. 
duduk 

P E N G U T U S A N 
 

WARTA JEMAAT  
 

AMANAT PENGUTUSAN  
Berdiri 

 
PF  Perjumpaan kita dengan Yesus kiranya berdampak indah bagi 

lingkungan, dan kehadiran kita terpancar melalui pekabaran Injil 
dalam sikap hidup untuk memuliakan dan memuji Allah. 

 
 

 



13 
 

do = f MM + 52

3 2 4 3 ' 5 4   2 1 7 1 .

A   - min, a    - min, a - - - - min.

KJ 427 KU SUKA MENUTURKAN 

 
Jmt 'Ku suka menuturkan cerita mulia, 

  cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. 
  'Ku suka menuturkan cerita yang benar, 

  penawar hati rindu, pelipur terbesar. 

 
  Refrein: 
  'Ku suka menuturkan, 'ku suka memasyhurkan 
  cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. 
 
   

 
BERKAT 
PF  Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya: 
 

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.  

GB 402b 

Jmt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


