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 Persiapan Para Petugas 
 Latihan Lagu 
 Doa Konsistori 
Ucapan Selamat Datang 
P2 Selamat Pagi, Horas! dan salam sejahtera..... (sampaikan salam dari 

wilayah lokal jemaat) 
 Selamat Datang dalam Ibadah Hari Minggu XIX Ses. Pentakosta. Ibadah 

hari ini dilaksanakan dalam terang tema:  
“Berdoalah Sampai Sesuatu Terjadi”. 

(Kejadian 32 : 22 – 30) 
Sub-tema : “Aku, Tuhan dan Alam” 

 Dalam Ibadah hari ini akan dilayankan Perjamuan Kudus dalam 

rangka memperingati Hari Pekabaran Injil dan Perjamuan Kudus 
se-Dunia, yang sekaligus mengantar kita memasuki Minggu pertama, 
dari empat pekan Bulan Syukur,dalam rangka HUT Gereja Protestan di 
Indonesia bagian Barat ke-70. 

 Selama empat pekan ke depan, kita dibawa masuk dalam ziarah untuk 
mensyukuri rahmat Tuhan, dimana seluruh perjalanan iman ini 
membuat kita melihat kekayaan GPIB sebagai Tubuh Kristus dalam 
kepelbagaiannya, lewat pengalaman iman, lewat persaudaraan, 
budaya dan bahasa.  

 Sebagai bagian yang unik dan otentik dalam Rumah Bersama Indonesia 
ini, setiap jiwa dalam GPIB menjadi milik Allah ,yang dipanggil dan 
diutusNya, di dalam, bersama dan ke tengah dunia untuk menjadi saksi 
dan bentaraNya yang berkarya.  

 Persekutuan ibadah adalah wadah dimana iman umat bertumbuh. 
 Persekutuan berdoa adalah saat dimana hati umat menyatu. 
 Persekutuan bersaksi menjadi bukti dimana damai Allah menyentuh. 
 
 Pelayan Firman dalam ibadah hari ini dilayani oleh ... 
 

Seorang Petugas (L1) memasuki ruang ibadah  
Petugas Muger membunyikan alat musik pukul,  

sebagai tanda mengumpulkan/memanggil umat ..... 

 
Menyanyikan Lagu : GPIB, GEREJA YESUS KRISTUS   
     Bait 1 &2 
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Ungkapan Situasi 

L1 Dengarlah .... !   Dengarlah ... ! 
 Siapkah engkau menghadap Allah ?  

Jemaat 1 Dari tanah ribuan budaya, tanah rancak disebutlah Nusantara. 
 Kita datang sebagaikaum pendatang dan para peziarah. 
 Mengenang bahasa ibu dan menyatu dalam bahasa Indonesia.  
 Dimana kesatuan hati dalam roh menembus ruang tanpa ada beda. 

Jemaat 2 Kiranya salamku tiba bagimu semua 
 saudaraku di Jawa atau Kalimantan,  
 kerabatku di Kepulauan Riau atau Sulawesi,  
 sobatku di Nusa Tenggara Barat atau di Madura 
 karibku di Sumatera dan dimana jua  

Jemaat 3 Dari setiap centimeter tanah dan air serta udara 
 Di setiap hembusan udara melintasi perkebunan dan wilayah industri 
 Dari lintasan kapal-kapal penghubung pulau dan samudera 
 Di tiap desah nafas flora dan fauna, bahkan paparan polusi 
 Kami mengaitkan niat untuk menyapa para sahabat Tuhan  

Petugas Muger kembali melantunkan alat musik pukul 
Jemaat 4-8 mewakiliki keenam pelkat 

L1 Datanglah ... !  Datanglah ... !  
 Apakah engkau siap datang pada Allah? 

 
Jemaat 4 Hai para Lansia, berdirilah ! (Menunggu Seluruh lansia berdiri) 
 Hentakkan kaki tua kita, angkatlah hati kita padaNya dalam kemegahan, tetap 

ingatlah! 
 Beginilah Firman Tuhan: “Janganlah orang bijaksana bermegah karena 

kebijaksanaanya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, 
janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siap yang mau 
bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut : bahwa ia memahami dan 
mengenal Aku, bahwa Akulah TUHAN yang menunjukkan kasih setia, keadilan 
dan kebenaran di bumi, sungguh, semuanya itu Kusukai, demikianlah Firman 
TUHAN.” (Yeremia 9:23-24) 

Jemaat  5 Hai Kaum Bapak, berdirilah! (Menunggu Seluruh kaum Bapak berdiri) 
 Tegakkan tulang belakangmu dan sambutlah hari ini, karena Firman TUHAN 

berkata “Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaKu 
mengenai kamu, demikianlah Firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera 
dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan 
yang penuh harapan.”(Yeremia 29:11) 

Jemaat 6 Hai Kaum Perempuan , berdirilah! (Menunggu Seluruh kaum Perempuan 
berdiri) 

 KepalKan tangan dan kuatkan batin, karena TUHAN melanjutkan firmanNya 
bahwa “Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaKu, maka 
Aku akan mendengarkan kamu; apabila kamu mencari Aku, kamu akan 
menemukan Aku; apabila kamu menanyakan Aku dengan segenap hati, Aku 
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akan memberi kamu menemukan Aku, demikianlah Firman TUHAN”(Yeremia 
29:12-13) 

Jemaat 7 Hai Gerakan Pemuda, berdirilah! (Menunggu Seluruh Gerakan Pemuda berdiri) 
 Satukan asa dan kekuatan muda kita yang membara, karena kepada orang 

muda pertanyaan nabi Mikha masih relevan untuk dipikirkan, “Hai manusia, 
telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut 
TUHAN dari padamu; selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup 
dengan rendah hati dihadapan Allahmu?”... (Mikha 6:8) 

Jemaat 8 Hai Para Teruna dan anak-anak, berdirilah! (Menunggu Seluruh Teruna dan 
anak-anak berdiri) 

 Bersukacitalah dalam kemudaanmu dan hiduplah damai dengan orangtuamu, 
karena rasul Paulus berpesan, “Hai anak-anak, taatilah orangtuamu di dalam 
Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu –ini adalah 
suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini; supaya kamu 
berbahagia dan panjang umurmu di bumi.”(Efesus 6:1-3) 

P2      Siapakah yang boleh naik ke atas gunung TUHAN? 
J  Siapakah yang boleh berdiri di tempatNya yang kudus? 
P2 Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya 
J  Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan,  
  dan yang tidak bersumpah palsu 
P2 Dialah yang akan menerima berkat dari TUHAN 
J  Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia 
P2 Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia 
J  Yang mencari wajahMu, ya Allah Yakub.(Mazmur 24:3-6) 

L1 Mari kita pergi kerumah Tuhan ! 
 Ziarah ini kita lakukan dalam sikap hati,  sebagaimana umat Israel berziarah 

melewati lembah, hutan dan gurun menuju Kota Daud, menuju Bait Allah, 
maka masukilah sikap ziarah  

 menuju Rumah Allah dengan segenap hati dan hidupmu.  
 Mari kita bawa seluruh anggota keluarga Tuhan datang pada-Nya! 
 Ungkapkan dengan tarian yang menunjukkan sukacita atas hidup! 
  “Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang 

menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaanNya dan 
kawanan domba tuntunan tanganNya.”(Mazmur 95 : 6-7) 

Pemandu Lagu menyanyi lagu  Arbab 
Semua warga jemaat diajak untuk menari (tarian Tor-tor, sesuai lagu) 

 sebagai bentuk nyanyian ziarah untuk menjumpai Allah. 

 
Pujian      ARBAB 
 Jiwaku ingin bernyanyi, 

Serta tubuhku menari-nari, 
Ooo...menunjukan sukacita, 
'Tas kasih Tuhan kepadaku 
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 'Kan kutiup sangkakala, 
Atau seruling dengan rebana, 
Ooo...'kan kumainkan kecapi, 
Memuji Tuhan Mukhalistku 
 
Halleluya! 'Ku kan memuji Tuhanku, 
'Kan kunyanyikan selamanya, 
Gendang, ceracap, atau gong serta rebab, 
Akan kutabuh membesarkan namaNya! 
 
Ooo...pantun, syair, dan seloka, 
Akan kucipta, akan kugubah, 
Ooo...jadi nyanyian yang indah, 
Memuji Tuhan Mukhalistku! 
 

Ajakan Beribadah 
P2 Terpujilah Allah yang membuat kita menerima nafas hidup. 
 Saat ini, dalam sikap batin, kita ada di pintu hadirat Allah. 
 Kita mencari dan hendak menemukan 
 Kita mengetuk dan berharap dibukakan pintu 
 Kita menjumpai dan memasuki perjumpaan dengan Allah.  
 Kiranya pengabdian syukur ini menjadi sukacita yang mengubahkan 

kita, umat, anak-anak-Nya yang dikasihi-Nya.  
 Mari menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Allah ...  

MENGHADAP ALLAH 

Pujian  BESAR DAN AJAIB    GB. 22 
Pemandu Lagu Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah, yang Mahakuasa! 

Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa! 
Umat  Siapa tak takut, Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu? 
  Sebab hanya Kau yang kudus;semua bangsa akan datang 
Pemandu Lagu dan sujud menyembah, sujud menyembah, 
Semua  sujud menyembah, Engkau, Tuhan 
Pemandu Lagu dan sujud menyembah,  
Umat  sujud menyembah, 
Semua  sujud menyembah Engkau, Tuhan. 

Prosesi Firman Tuhan dibawa masuk 

Prmpn  Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah, yang Mahakuasa! 
Laki2   Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa! 
Prmpn  Siapa tak takut, Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu? 
Laki2  Sebab hanya Kau yang kudus;semua bangsa akan datang 
Prmpn  dan sujud menyembah,  
Laki2  sujud menyembah, 
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Semua  sujud menyembah, Engkau, Tuhan 
Prmpn  dan sujud menyembah,  
Laki2  sujud menyembah, 
Semua  sujud menyembah Engkau, Tuhan. 

VOTUM 
PF Pertolongan bagi kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan 

langit dan bumi. Mazmur 124:8 
Umat   1 .  / 1 . //      A  -   min. 

NATS PEMBIMBING  Kejadian 32 : 28 
PF Lalu kata orang itu: “Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, 

sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau 
menang”.  

SALAM 
PF Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dan Kristus Yesus, 

Juruslamat kita, menyertai engkau.Titus 1:4 
Jmt  dan menyertaimu juga 

Nyanyian Terang Matahari     KJ. 322 : 1, 2 
1. Terang matahari telah menyinari segala neg’ri, 

dan gunung dan padang, dan sawah dan ladang, senang berseri 

2. Gembira sekali kulihat kembali terang merekah,  
dan Bapa di sorga, yang Bapaku juga, hendak kusembah 

jemaat duduk 
PENGAKUAN DOSA    

P2 menanti sampai jemaat dalam keadaan tenang 
P2 Jemaat yang dikasihi Tuhan ! 
 Tidak ada satupun hal di dunia ini yang tidak diketahui oleh Bapa. 
 Karena Dia tahu setiap jalan hidup kita. Dia tahu seluk beluk kisah kelam kita, 

juga kisah sukacita. Tuhan tahu bahwa dosa, membentuk kita dalam rasa takut. 
Seperti Yakub yang mengungkapkan ketakutannya dengan doa... 

 “Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku 
takut kepadanya, jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu 
dengan anak-anaknya.” (Kej 32:11) 

 Berkaca dari pengalaman Yakub, kita patut membuka diri dalam pengakuan. 
Dosa mengikat kita dalam rasa takut dan gentar. Kekuatiran menjadikan kita 
tidak mampu melihat penyertaan TUHAN. 

 Mari ... dengan perasaan yang sangat malu dan menyesal Akuilah segala 
kesalahan kita dihadapan-Nya ... 

saat tenang diiringi intro lagu sekitar 1 menit 
--- pengakuan dosa secara pribadi ---  

DOA  MAKIN DEKAT TUHAN   KJ. 401 : 1, 2 
(dinyanyikan dengan sikap doa dan khusuk) 

Pemandu Lagu 1.     Makin dekat Tuhan, kepada-Mu; walaupun saliblah   
                                                   mengangkatku, inilah laguku: Dekat kepada-Mu; makin dekat,    
                                                   Tuhan, kepada-Mu. 
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Semua          2.    Berbantal batupun ‘ku mau rebah, bagai musafir yang lunglai  
  lelah, asal di mimpiku dekat kepada-Mu; makin dekat Tuhan      
  kepada-Mu. 

P2 Dengarkanlah permohonan ampun kami ya Tuhan. Amin.  

BERITA ANUGERAH 
PF Melalui Nabi Yoel, TUHAN berfirman ... 
 “Tetapi sekarang juga”, demikianlah firman TUHAN, “berbaliklah kepada-Ku 

dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan 
mengaduh.”  Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada 
TUHAN Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan 
berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumanNya.” 

 Berdasarkan pembacaan  Alkitab sebagai berita anugerah yang diambil dari 
Yoel 2 : 12 – 13 diatas, maka sebagai Pelayan Firman Tuhan, kami 
memberitakan, kepada saudara-saudara semua, bahwa pengampunan dosa 
telah berlaku, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.  

Jemaat  Syukur kepada Allah. Amin. 
 
Pujian Mengalir Dalam Hatiku    GB. 44 : 1, 2   

1. Mengalir dalam hatiku  
ceria dan damai kekal. 
Kunyanyikan damai besar;  
anug'rah kasih Allah.  

Refrain: 
Damai, damai! Kasih  
yang sungguh ajaib,  
Betapa besar kasih-Nya;  
anug'rah kasih Allah. 

2. Di salib Yesus Tuhanku, 
'ku dapatkan damai penuh 
dan itulah dasar teguh; 
anug'rah kasih Allah. 

PERINTAH HIDUP BARU  
PF Jemaat Tuhan yang terkasih, Saudara sekalian menaikkan permohonan untuk diberi 

pengertian dan pembebasan dari Tuhan. Di dalamnya terkandung pergulatan iman. 
Inilah wujud ziarah itu. Ketika Yakub “bergulat dengan Allah”, ia berubah menjadi 
manusia baru. Dia tidak lagi merasa gelisah dan takut.  Dia bukan Yakub yang 
“berdiri di belakang”, melainkan di depan. 

 Ia bukan Yakub yang mencari “jalan lari”, tetapi menyongsong hari.  Bergumul 
bersama Allah membawanya pada kesempatan memperbaiki diri. Jemaat Tuhan, 
mari berdiri...  Dengarkanlah perintah hidup baru, sebagaimana yang dibacakan  

 dari Kolose 3:8-10, demikian ... 
 Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan 

kesaksian kita di dunia. 
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Nyanyian  PERUBAHAN AJAIB     GB. 50 
Pemandu Lagu Perubahan ajaib terjadi padaku, 
Umat    ketika kasih Yesus masuk di hatiku. 
Pemandu Lagu Api Roh-Nya yang Kudus murnikan jiwaku, 
    hingga hidupku yang lama kini jadi baru. 
Semua  Refr.     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. 
Permp   Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut 
Laki2    setia, murah hati, bawa sukacita, 
Permp   rendah hati dan ramah terhadap orang lain 
Laki2    itu sikap nyata dari perubahan ajaib. 
         Jemaat duduk 

PEMBERITAAN FIRMAN ALLAH 
Doa Eplikese / Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
PF Mari bersatu dalam nyanyian doa (dinyanyikan dengan sikap doa KJ. 59) 

--- saat hening dan tanpa musik--- 
Bersabdalah TUHAN kami mendengarkan 

  Bersabdalah TUHAN kami mendengarkan 
Umat   Kuatkanlah kami dan hiburlah kami 

Kuatkanlah kami dan hiburlah kami 

Pembacaan Alkitab 
PF Marilah berdiri untuk mendengar pembacaan dari Alkitab: Haleluya! 
Umat GB. 393 Haleluya, haleluya. Nama Tuhan Tepujilah! 
   Haleluya, haleluya. Nama Tuhan Tepujilah! 
P3 Bacaan Alkitab hari ini dari Kejadian 32:22-32 yang menyatakan . . . 
PF Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya diam di antara 

kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.  
Umat GB. 392A  

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan.  
Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. 

K H O T B A H         
---saat teduh merenungkan firman Tuhan --- 

PENETAPAN PERJAMUAN KUDUS 
PF :  Jemaat, dengarlah Penetapan Perjamuan Kudus seperti tertulis dalam      

I Korintus 11 : 23 – 25, yang menyatakan : .....…………………… 

PENJELASAN 
PF  Perjamuan Kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita. Bahwa setiap orang yang 

telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga 
sidi jemat wajib hadir mengikuti Perjamuan Kudus.  

     Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang 
telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah 
yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaan-Nya. Melalui 
Perjamuan Kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan 
kebangkitan-Nya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada 
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Perjamuan Malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam Kerajaan 
Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuan-Nya.  

     Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui 
Perjamuan Kudus ini, sesungguhnya mau mengingatkan kita juga pada hidup baru, yang 
untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh 
Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus, 
sebagai sang Penebus dan Juruselamat dunia melalui kata dan perbuatan. 

DOA PENGUATAN 
PF Kita berdoa: 
 Ya Bapa, Pencipta dan Raja semesta. Kami bersyukur karena Engkau layakan kami hadir 

dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat-rayakan kematian dan kebangkitan Kristus 
demi memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepada-Mu kami persembahkan tubuh 
kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada-Mu. 

---- saat hening 
 Allah Bapa Pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus, kami dikenyangkan dan 

disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, yakni tubuh dan darah 
TuhanYesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah 
sejati dan manusia sejati. Sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap 
tinggal dan hidup di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kami. 

---- saat hening 
 Ya Allah, Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. Tolonglah 

kami agar kami selalu hidup ber-sekutu dengan sesama dalam cinta kasih dan 
persaudaraan yang tulus agar dunia percaya bahwa Engkaulah, Tuhan dan Juruselamat. 
Sebab seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di atas meja 
Perjamuan Kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang tesebar di 
seluruh muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. 

---- saat hening 
 Ya Bapa Rahmani, Engkaulah telah memberikan sukacita dan  damai sejahtera oleh 

anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, agar kami mampu 
meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada orang lain dengan memeritakan 
tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam 
nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa : 

PF&Jmt Bapa kami yang di sorga. .  .. .lepaskanlah kami dari pada yang jahat. 

Jemaat  GB. 389a‘KAR’NA ENGKAULAH’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
PENGAKUAN IMAN 
PF  Jemaat, sebelum kita makan roti dan minum anggur, lambang tubuh dan darah Tuhan 

Yesus, mari berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman Nicea Konstaninopel. 
Dengan hati dan mulut, masing-masing berkata : 

sol = a MM + 72

5 5   3 5   6 5   5 . 3 5   6 5 3   5 1 . 7

Kar' - na Eng - kau - lah  yang em  - pu - nya ke  - ra -

6 5 ' 1 . 7 6 5 3 5 1    . 7 6 5    . .

ja - an   dan ku - a  - sa dan ke - mu    - li  - a  - an.

0 5 5 5   6 5   4 3   2 3 . . 0 2   3 4   5 5 . . .

sampai s'la  - ma-la-ma  - nya. A        - min.
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 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, Diperanakan, bukan dibuat, sehakekat dengan Sang BAPA, 
yang dengan perantaraan-Nya segala sesuatu dibuat; yang telah turun dari surga 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 isi 
Kitab-kitab dan naik ke surga; yang duduk di sebelah kanan Sang BAPA dan akan datang 
kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati; yang 
kerajaan-Nya 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. 

(duduk) 

Jemaat  MARI MENGIKUTI PERJAMUAN’  (GB. 94) 

 
Kantoria 

 
 
 
 
 
 

 
 
Semua 

 
  

(Pelayan menyiapkan meja -- PF turun dari mimbar) 

PENGARAHAN HATI 
PF  Jemaat, supaya kita dipelihara dengan Roti Sorgawi, yakni Yesus Kristus maka 

janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, 
tetapi marilah kita menikmatinya dengan iman dan pengharap-an yang tertuju 
kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kita.  

PF  Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita 

Jemaat   Damai sejahtera bagimu 

(sambil berjabat tangan dengan sesama di kiri dan kanan) 

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 dan mengi - ngat ke- ma-

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 .

Al - lah a  - gar di - s'la-mat- kanda - ri ma- ut ke - lam.

  2. Duduk sekeliling meja Tuhan,

makan roti, lambang tubuh Yesus,

juga minum anggur, itu lambang darah Yesus,

yakin dan percaya, kau dikuatkan-Nya.
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UNDANGAN 
PF  Jemaat, marilah …. karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. 

JAMUAN         Jemaat berdiri 
PF  (mengambil roti)  Roti yang dipecahkan-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus.  
  Ambilah . . . (roti dedarkan sampai semua mendapat) 
  Makanlah ……(makan sama-sama) 
  Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan 

sebagai tebusan bagi kesematan kita. 

PF  (mengambil cawan)  Anggur dalam Cawan yang kita pakai mengucap syukur ini adalah 
lambang darah Kristus. 

  Ambilah . . . (cawan diedarkan sampai semua mendapat) 
  Minumlah . . .(minum sama-sama) 
  Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk 

menyucikan dosa dosa kita. 

------- membaca nas Alkitab ------   
  Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya, baik yang ada di 
bumi, maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah 
salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhi-Nya 
dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. (Kolose 1 : 20-
21) 

PF  Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan 
pikiranmu dalam Kristus Yesus.  

-------- Pelayan merapikan & menutup Meja Perjamuan -------- 

JAWABAN UMAT 
Nyanyian WAKTU DOA YANG KUDUS    GB 298 
PL 1. Waktu doa yang kudus kala hati keluh,dengan Yesus, Sahabat; menyatu teduh. 

Perlindungan-Nya dib'ri bagi yang beriman. Lipur hati terluka, oh, betapa 
indahnya. 

Bersama Refr.  
 Waktu doaku, saat yang kudus lipur hati terluka,  
 oh, betapa indahnya. 
Semua 2. Waktu doa yang kudus, kala Tuhan dekat; Ia mau mendengarkan keluh anak-

Nya. Bawalah kepada-Nya jiwa yang berkesah. Lipur hati terluka, oh, betapa 
indahnya. Refr 

Permp 3.  Waktu doa yang kudus, di cobaan berat,pada Juruselamat percaya teguh. 
Laki2  Ia pasti memberi kelepasan penuh. Lipur hati terluka, oh, betapa indahnya. Refr 
 

     duduk 
Doa Syafaat  
PF Jemaat Tuhan! Sebelum berdoa, mari mengingat mereka ... 

yang bekerja untuk keberlangsungan alam dan lingkungan 
yang berjuang di tengah tantangan alam 
yang menderita karena bencana alam 
yang menangis karena kehilangan yang terkasih karena musibah 
yang berharap memperoleh upah juga dari alam 
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juga bagi kita yang hidup dan ada bersama dengan alam,  
yang sering kita abaikan ini... 
Mari berdoa..  

Ajakan Memberi Persembahan 
P 4 Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan 

kepada-Nya. Dengarlah Nats Alkitab : Efesus 5 : 1 – 2 yang menyatakan:  
 “Sebab itu jadilah anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana 

Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan diriNya untuk kita 
sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah” 

 Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 

Nyanyian  ALLAH, SUMBER KEMURAHAN  GB 81 
 
Refr Allah, Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. 

Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan, kini dan kekal. 
Prmpn 

1. Bawa persembahanmu seg'ra pada Tuhan Allahmu. 

Ingat akan janji-Nya tetap,Ia memberkatimu.(Refr. Bersama) 

--- Umat menyerahkan persepuluhan dan ucapan syukur lainnya 
diiringi oleh instrumentalia GB. 81--- 

Laki2 
2. B'ri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. 

Kasih dan setia Tuhanmudilimpahkan padamu. (Refr. Bersama) 
--- umat memberikan persembahan, setelah terkumpul,bait ketiga dinyanyikan--- 

3. Refrein. (bersama) ... 

B'rilah dengan rela dan senangb'ri kepada Tuhanmu. 
Tak 'kan kekurangan apapun,kau dipelihara-Nya. 

Refr Allah, Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur 
senantiasa, puji nama Tuhan, kini dan kekal. 

Doa Persembahan Syukur  

P4 Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan 
dalam doa syukur : 

 Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaanMu dalam kehidupan kami 
bersama dengan sesama, alam dan ciptaan lainnya. Engkaulah segala-galanya 
dan sumber hidup kami. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini 
menjadi alat yang dikuduskan untuk mendukung program kerja jemaatMu ini 

dalam menjaga, memproklamirkan dan memberitakan keselamatan yang 
daripadaMu tidak saja untuk manusia, tetapi untuk segala mahluk, termasuk 
alam dan ciptaan.  

Semua Ya Yesus, Anak Domba Allah, pakailah tubuh, jiwa, dan aktifitas kami menjadi 
tempat di mana kami menjadi saksi untuk memberitakan kepedulian dan 
kasihMu terhadap alam sehingga kami juga menjadi alat damai untuk 
kelangsungan hidup manusia dan ciptaan lain. Inilah persembahan hidup kami. 
Amin. 

Jemaat duduk 
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PENGUTUSAN 
Warta Jemaat 

Amanat Pengutusan  
PF Ketika Malaikat TUHAN berkata, “Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah 

menyingsing.”, maka Yakub menyahut...  
Umat  “Aku tidak akan membiarkan engkau pergi,  
  jika engkau tidak memberkati aku” 

PF Gereja adalah milik Kristus. Kita adalah milikNya.  
 Dia menghendaki agar umat-Nya bersikap aktif, bukan pasif,  
 dan sungguh-sungguh mencari-Nya  
 untuk menerima berkat dan kasih karunia dari-Nya.  

Umat  Aku tidak akan pergi, sampai TUHAN memberkati kami. 
  Nyatakanlah kiranya berkat TUHAN bagi kami. 

PF Maka, pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan  
 di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga,  
 Gereja, masyarakat dan bangsa. 
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Nyanyian Tema HUT 70 Tahun GPIB 2018 oleh Sagi Silalahi 2018 
Bait pertama: Pemandu Lagu, bait kedua: seluruh jemaat 
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BERKAT 
PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah 

berkatNya: 
 
  Tuhan memberkati dan melindungi engkau 
  Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya  

  dan memberi engkau kasih karunia 
  Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu  

dan memberi engkau damai sejahtera 

Umat AMIN, YA BENAR ADANYA    GB. 401 
 Amin, Amin ya Benar Adanya, Amin. 
 Amin, Amin ya Benar Adanya, Amin. 
 

 Umat tetap berdiri sampai Alkitab dan Petugas Ibadah di pintu keluar 

 Umat mengambil saat teduh 

 Salam Persekutuan  
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GPIB, GEREJA YESUS KRISTUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

MARS  GPIB 

 

 Abraham  Ferdinandus  2018 

do =    4 ketuk   

      

1     1   .   2    3   .    3    3 2      3 4  6 5 6 5   . 4 3 1     2   3   3      4 3 

G P I B,      Ge - re -  ja    Ye - sus Kristus!  Di    In  -   do - ne - sia,  tem-pat   dan ru- mah -  

G P  I     B,      di     de - sa   dan  di   ko- ta!  T’rus  di -  ba -  rui    o  -  leh   kua-sa   Roh Ku -       

 

 

2   .  1 1   . 2 3 3 3 4 3 4 5 6   6    6  5      6    7 6 6   .   5 6 5  

nya.     Tumbuh, kembang di    te - ngah tan- tangan  za-man; tak-kan  per- nah  pu- dar se - ma -ngat  

dus.      Menja  - di    con-toh   ke - hi -  dup-an yang da- mai. Ke - u  -  tuh - an  a-  lam   t’rus di -  ga -  

 

 

    Refrain 

6 1 7    . 1       1   .  1 5 3 4 5 1 7 1 6 6 2 2  . 2 7 5 

mi - si -  nya.  Koi - no -   ni  -  a, Mar - tu  - ri   - a, Di  -  a  -  ko - nia  i -  tu   pang-gil - an 

lak- kan-nya.     

 

 

 . 6 7 1 7 6 5 .  1    1    .  1     5 3   .  4    5 1 7 1 6 6  

       dan   tu -  gas   po - kok- nya.  B’ri - ta  -   kan  In -  jil      ke - pa  -  da     se -  mua  o  -   rang 

 

  

 

 

6 7 1 7 6 7 1 7 6 7 1 6 2 2 3     3 1 2 2 .   7   1    1 

da- lam    ka - ta    dan  tin - dak-an   yang  be - nar  dan  ju -  jur.  Wu - jud- kan da - mai    se -jah- t’ra 

    

         

 

1 6 7 7 6 6 6 5 5    .    5 6 6 7 1 2 2   3 3 3 1 2 2   

ba - gi   bang-sa;  hi  - dup  ber-sa - ma     de-ngan ru - kun  dan  a  -  dil.   Da - ri     Ti - mur, Ba -  rat 

 

                     

               rit . .  

 .   7 1 1 1 6 7 7      6 6 6 5 5   .  1 7 1 2 3 1 1 1  . .  0 

       U  -   ta  -  ra  dan  Se - la  - tan,  o -  rang ‘kan da-tang sembah dan pu -  ji     Ye - sus.      

 

 

 

 


