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Persiapan 
 Penjelasan tata ibadah dan latihan lagu 
 Doa konsistori 
 
UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2  Jemaat yang dikasihi Tuhan, Pemberita Firman dan para pelayan liturgis 

mengucapkan selamat pagi/sore/malam, selamat datang dan selamat 
beribadah di hari Minggu VI sesudah Pentakosta.  Pemberitaan Firman 
dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pdt............. 
Kiranya Ibadah ini membawa sukacita dan menjadi berkat bagi hidup 
beriman kita dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. 

 
UNGKAPAN SITUASI 
P2  Dalam mewujudkan Gereja yang misioner, GPIB dirasa perlu mengambil 

bagian dalam pembentukan karakter masyarakat dimana GPIB berada. 
Pembentukan karakter harus disadari sebagai salah satu cara GPIB sebagai 
gereja, untuk untuk ikut serta meningkatkan mutu sumber daya insani. 
GPIB menyadadi dengan turut terlibat dalam proses mencerdaskan 
kehidupan bangsa yang bermartabat dan bermoral lewat dunia pendidikan, 
pembangunan karakter untuk mengembangkan sumber daya insani ini 
dapat dilaksanakan.  Selain itu, dunia pendidikan adalah ladang pekabaran 
injil, seperti dikenal dalam Trisula Penginjilan : Preaching, Teaching dan 
Healing. 

 
Mewujudkan hal tersebut diatas melalui Yayasan Pendidikan Kristen 
(YAPENDIK) GPIB yang terbentuk pada tanggal 1 Juli 1981, saat ini berusia 
37 tahun, dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam panggilan dan 
pengutusan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus dengan cara 
mengembangkan kualitas sumber daya insani melalui lembaga pendidikan. 
Saat ini YAPENDIK GPIB telah berkembang dan memiliki 66 sekolah yang 
tersebar di beberapa wilayah jemaat GPIB. 

Tantangan yang dihadapi YAPENDIK GPIB makin besar. Majelis Sinode, 
Majelis Jemaat, Pengurus YAPENDIK GPIB di pusat, di cabang-cabang dan 
para guru di sekolah-sekolah sebagai pelaku pendidikan di GPIB terus 
berupaya untuk memajukan serta membuat sekolah-sekolah YAPENDIK 
GPIB makin dicintai dan diminati serta dapat bersaing dengan kemajuan 
jaman sekarang.  
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Warga jemaat mau diingatkan, sebagai tanggung jawab orang percaya, 
untuk bersama-sama melihat tantangan YAPENDIK GPIB ini. Sebab 
tantangan YAPENDIK GPIB tersebut tidak dapat ditanggulangi tanpa 
dukungan warga jemaat GPIB sekalian, mari bersama-sama berkomitmen 
bahu membahu mendukung kegiatan YAPENDIK GPIB, salah satu nya adalah 
dengan penyediaan tenaga-tenaga pendidik yang mumpuni yang mampu 
menjawab tantangan diatas untuk lebih mengembangkan pendidikan di 
GPIB ke masa depan. Sebab melalui kegiatan YAPENDIK GPIB inilah, kita 
juga menjalankan perintah Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi garam dan 
terang dunia bagi sekeliling kita. 

NYANYIAN JEMAAT :  PKJ 272 : 1 & 2 “KAMU ADALAH GARAM DUNIA” 

(Bait pertama oleh Kantoria/Pemandu Lagu, bait kedua oleh seluruh umat) 
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P2.  Kita patut bersyukur bahwa kasih Tuhan Yesus, Sang Mahaguru yang setia 
menyertai dan menolong YAPENDIK GPIB dalam melaksanakan panggilan 
dan pengutusan Gereja di bidang pendidikan.  
Di hari penuh syukur ini, jemaat-jemaat GPIB diajak untuk mendukung 
YAPENDIK GPIB, secara moril maupun materil sehingga tugas pelayanan 
gereja di bidang pendidikan formal makin berkembang dan maju. 
 

- saat teduh - 
 

AJAKAN BERIBADAH 
P2. Jemaat yang dikasihi Tuhan,untuk menyatakan kesediaan kita menyambut 

kehadiran TUHAN,  marilah kita berdiri untuk menyambut Firman Tuhan 
hadir di tengah persekutuan kita. 

 
 
 

MENGHADAP TUHAN 

NYANYIAN JEMAAT   GB 6 : 1-3 “BERNYANYILAH ORANG PERCAYA” 
 

1. Bernyanyilah orang percaya, 
bergemar dan gembira terus, 
t'rang Kristus tetap bercahaya 
di dalam berita kudus! 

 
 -----------Alkitab, simbol firman Tuhan dibawa masuk------------ 
 

2. Kendati sering kita bimbang, 
dalam hati kecil pun sedih. 
Tetapi beban jadi ringan 
di dalam cahaya salib. 

 
3. Siarkanlah t'rang pengampunan 

yang terbit atas bumi gelap; 
sejahtera dan pembaruan 
akhirnya terjamin tetap 

 
VOTUM 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit dan 

bumi. 
Jemaat Amin (KJ 476a) 
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NAS PEMBIMBING      ROMA 8 : 30 
PF Dan mereka yang ditentukan-Nya dari semula mereka itu juga dipanggil-

Nya. Dan mereka yang dipanggil-Nya, mereka itu juga dibenarkan-Nya. Dan 
mereka yang dibenarkan-Nya, mereka itu juga dimuliakan-Nya. 

 
SALAM 
PF Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus 

Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. 
Jemaat  dan menyertaimu juga. 
 
 
NYANYIAN JEMAAT  KJ 21:1 & 2 “HARI MINGGU HARI YANG MULIA 
 

1. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. 
Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. 

 
Refrein: 
Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 
Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 

 
2. Hari Minggu hari istirahat bagi badan yang letih. 

Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. 
  

      duduk  
PENGAKUAN DOSA  
P2 Di hadapan Allah Mahakasih dan Maha pengampun, mari kita tunduk dalam 

penyesalan untuk mengaku kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat dan 
memohon pengampunan-Nya. 

 
Allah Sumber hikmat, di hari penuh syukur ini kami mengakui kegagalan 
kami untuk senantiasa bersatu dengan-Mu dan melakukan kehendak-Mu.  
Kami mengabaikan uluran tangan-Mu untuk mendidik anak-anak kami.  
Kami kurang sungguh-sungguh menjadikan rumah kami sebagai sekolah 
pertama untuk anak-anak kami. 

 
J AMPUNILAH KAMI, YA ALLAH, YANG TELAH MENGABAIKAN TUGAS DAN 

TANGGUNG JAWAB UNTUK MENDAMPINGI ANAK-ANAK KAMI DALAM 

PERTUMBUHAN, SEKOLAH DAN PERGAULAN SEHINGGA ADA ANAK ANAK 
YANG JATUH DALAM PERGAULAN YANG BURUK.  
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P2 Ya Allah Sumber hikmat, kami mengaku tidak sungguh-sungguh mengelola 
sekolah sekolah YAPENDIK secara baik dan benar, sehingga ada sekolah 
yang ditutup, ada sekolah yang siswanya makin sedikit, ada sekolah yang 
guru gurunya tidak sejahtera. 

 

J  AMPUNILAH KAMI, YA ALLAH,  YANG TELAH MELALAIKAN DAN TIDAK 
BERSUNGGUH-SUNGGUH. BERILAH RAHMATMU AGAR KAMI KEMBALI 
PEDULI DAN SEDIA MENDUKUNG YAPENDIK SECARA MORIL MAUPUN 
MATERIL.  SEHINGGA MELALUI YAPENDIK SEMAKIN BANYAK SISWA YANG 
BERPRESTASI DALAM KRISTUS DIHASILKAN. 

 

P2 Ya Allah Sumber hikmat, kami mengakui kegagalan kami untuk dipenuhi 
dengan hikmat-Mu. Kami lalai untuk selalu mengisi pelayanan dan 
pekerjaan kami dengan kehendak-Mu.  Kami mengandalkan kekuatan kami 
sendiri untuk mengajar, lalu lalai untuk terus menerus diperbaharui oleh 
Guru, yang Maha sempurna. 

 

J AMPUNILAH KAMI, YA ALLAH SUMBER HIKMAT, YANG TELAH GAGAL 
UNTUK MENJADIKAN-MU SEBAGAI SATU-SATUNYA PENOLONG DALAM 
KEHIDUPAN KAMI.  KAMI MEMBIARKAN DIRI KAMI TERBENAM DALAM 
RUTINITAS DAN MASALAH HIDUP KAMI, SEHINGGA KAMI TIDAK MAMPU 
MEMBERIKAN PERHATIAN BAGI PENDIDIKAN ORANG-ORANG DI SEKITAR 
KAMI. KAMI MENGABAIKAN HIKMAT-MU, YANG DAPAT MEMAMPUKAN 
KAMI MENOLONG MEREKA. 

 

P2 Ya Allah sumber hikmat, dengarkanlah pengakuan kami.  Kami mohon 
kasihanilah kami dalam putera-Mu Yesus Kristus. 

 
NYANYIAN JEMAAT  KJ 31a : 1, 4 & 5 “MUNGKINKAH AKU PUN SERTA” 
(Bait Pertama Kantoria/pemandu lagu, bait ketiga dan keempat seluruh umat) 
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4. Jiwaku lama menjerit, dipasung dosa yang seram. 
    SuryaMu bagiku terbit; penjaraku pun benderang. 
    Terbukalah pasunganku "ku bangkit dan mengikutMu. 

  
  5. Di dalam Yesus Penebus hukuman dosa hilanglah. 
      Kudapat hidup yang kudus, jubahku kebenaranNya; 
      "ku mendekat ke takhtaMu hendak terima tajukku. 
 
BERITA ANUGERAH 
PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan 

berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Ibrani 9 : 15 yang 
mengatakan __________________________. 
Berdasarkan ayat Kitab suci itu, sebagai Pelayan Yesus Kristus, kami 
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama: Bapa 
dan Anak dan Roh Kudus. 

 
Jemaat  Syukur kepada Tuhan. Amin. 
 
NYANYIAN JEMAAT   KJ 174b : 1,2 & 5 “KU HERAN JURUS’LAMATKU?” 

       

      
Wanita Menanggung kejahatanku tersiksa Almasih? 

Betapa agung rahmatNya, kasihNya tak terp"ri 
 

Pria Tak dapat air mataku membalas kasihNya. 
Seluruh jiwa ragaku ya Tuhan, t"rimalah. 
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PERINTAH HIDUP BARU     
PF Umat Tuhan, dipersilahkan berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru, 

seperti tertulis dalam Markus 16 : 15 – 18  yang mengatakan __. 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 
hidup dan kesaksian kita di dunia. 
 

 

NYANYIAN JEMAAT  GB 50:1 & 2 “PERUBAHAN AJAIB” 
1. Perubahan ajaib terjadi padaku, 
       ketika kasih Yesus masuk di hatiku. 
       Api Roh-Nya yang Kudus murnikan jiwaku, 
       hingga hidupku yang lama kini jadi baru. 

 
Refrain: 
Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, 
tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. 
Aku ingin selalu tetap di jalan-Nya 
dan menjadi saksi Kristus kini dan s'lamanya. 

 
2.  Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut 
      setia, murah hati, bawa sukacita, 
      rendah hati dan ramah terhadap orang lain 
      itu sikap nyata dari perubahan ajaib. 

- duduk  

 PADUAN SUARA 
- saat teduh - 

PEMBERITAAN FIRMAN 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF : ………… 
PEMBACAAN ALKITAB 
PF Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar pembacaan Kitab suci. 

Haleluya!  

Jemaat  GB 394 “HALELUYA” dinyanyikan 2x  1=Kantoria/pemandu lagu; 2= Jemaat 

Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s'lamanya, 
Haleluya! Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya, 
Pujilah Tuhanmu s'lamanya, Haleluya! 

P3 Bacaan Alkitab dalam Ibadah ini dari YESAYA 50 : 4-9 
yang mengatakan: _______________. 
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PF Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di antara kamu 
dan ucaplah syukur kepada Allah 

Jemaat  GB 392A “KEPADAMU PUJI-PUJIAN” 
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 

- duduk  

KHOTBAH 

- saat teduh – 
 

JAWABAN UMAT 

 
NYANYIAN JEMAAT  KJ 462 :1,2,3 & 4 “TOLONG AKU TUHAN” 
Semua  Tolong aku, Tuhan, bimbing tanganku, 

jangan sia-sia karya hidupku. 
 
Wanita  Ajar aku, Tuhan, rajin bekerja, 

menunaikan tugas dalam dunia. 
 

Pria  Ajar ‘ku mengatur maksud hidupku, 
  jangan mementingkan hanya diriku. 
 
Semua  Tuhan yang abadi, bina hatiku 
  menunjukkan kasih "kan sesamaku. 
 

PENGAKUAN IMAN               ---- berdiri  
 

DOA SYAFAAT         ---- duduk  
PF  .............   (diakhiri Doxologi)   
Jemaat    KAR’NA  ENGKAULAH  KJ 475 
 

 PADUAN SUARA 
PENGUCAPAN SYUKUR 
P4 Umat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi 

persembahan kepada-Nya. Ingatlah pesan Alkitab : 
 “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" (Maleakhi 3 : 10). 

 Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara  
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NYANYIAN JEMAAT  GB 80:1,2 & 3 “MARI BAWA PERSEMBAHAN” 
Kantoria/Pemandu lagu   
1. Mari bawa persembahan kepada Tuhan-mu;  
       dengan hati sukacita, bersyukur padaNya 
       Tuhan sudah mencurahkan kasihNya padamu;  
       mari mengucap syukur. 

Refrain: 
Muliakan Tuhanmu, pujilah namaNya.  
Bawalah persembahanmu dengan sukacita padaNya.  

 
2. Semua Jangan takut dan kuatir 
       Tuhan menjagamu, kau tak akan kekurangan 
       di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan 
       dib"rikan Tuhanmu; mari mengucap syukur. 

 
 -----------------------Persembahan diedarkan-------------------- 
 

3. Semua 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 

 
DOA PERSEMBAHAN                       - berdiri  
P4. Ya Allah, Bapa Pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-

Mu melimpah dalam hidup kami. 
Terimalah syukur kami melalui permberian sukarela yang kami 
persembahkan kepada Tuhan, demi mewujudkan keadilan dan kebenaran 
bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. 

Jemaat Pakailah hidup kami dan juga YAPENDIK GPIB sebagai alat kasih-
Mu di dunia, ajar kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan 
kepada kami dan YAPENDIK GPIB. Amin. 

- duduk  

P E N G U T U S A N 

 
WARTA JEMAAT 
P6 ...... 
 
PESAN HUT KE YAPENDIK  
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AMANAT PENGUTUSAN         - berdiri  
PF  Jemaat Tuhan,  kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai 

sejahtera Tuhan Yesus Kristus.  Didiklah dan ajarlah semua orang untuk 
melakukan firman Tuhan. 

 

NYANYIAN JEMAAT   KJ 427 : 1,2,3 “KUSUKA MENUTURKAN” 
Semua  'Ku suka menuturkan cerita mulia, 

cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihNya. 
'Ku suka menuturkan cerita yang benar, 
penawar hati rindu, pelipur terbesar. 

 
Semua  Refrein: 

'Ku suka menuturkan, 'ku suka memasyhurkan 
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihNya. 

 
Pria  'Ku suka menuturkan cerita mulia 

yang sungguh melebihi impian dunia 
'Ku suka menuturkan semua padamu, 
sebab cerita itu membawa s'lamatku. 

 
Wanita   'Ku suka menuturkan cerita mulia; 

setiap kuulangi bertambah manisnya. 
'Ku suka menuturkan sabdaNya yang besar; 
dan yang belum percaya, supaya mendengar. 

BERKAT 
PF Arahkanlah hatimu kepada TUHAN dan terimalah berkat-Nya… 
Jemaat  Amin  GB 402c 
 

Amin, amin, amin, amin, amin. 
Amin, amin, amin. 

 

 
 
 

 
Jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri hingga Alkitab dibawa keluar 
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