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P E R S I A P A N 

- Doa pribadi warga jemaat 

- Prokantor mengajarkan jemaat menyanyikan lagu-lagu baru 

- Para pelayan berdoa di konsistori 

 
UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2 Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat 

beribadah di hari Minggu II Sesudah Pentakosta. Saat ini kita 
menggunakan Tata Ibadah Hari Minggu Bulan Pelayanan dan 

Kesaksian (Pelkes) GPIB.  
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan 

Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan Firman pada 

ibadah ini adalah ............................................ 
 

UNGKAPAN SITUASI  
P2 Puji dan syukur atas kasih setia Tuhan! Bagaikan seorang Nakhoda 

yang tangguh dan setia, Ia memimpin gerejaNya mengarungi 

samudera pelayanan dan kesaksian. Melintasi gelombang 
penindasan dan penganiayaan pada masa jemaat pertama, di abad 

mula-mula, zaman para martir! Melalui masa di mana bumi hanyut 
dalam peperangan bersimbah darah yang menimbulkan luka 

sejarah umat manusia.  
 Tapi . . . gereja Tuhan tetap berdiri tegak dan kokoh di atas batu 

karang yang teguh, yakni Kristus Yesus, kepala gereja, Sang 

Nakhoda Agung, yang memimpin GerejaNya berlayar melintasi 
abad demi abad dan masa, termasuk GPIB, Gereja Tuhan yang 

ditempatkan oleh Allah di belahan bumi Asia, tepatnya di Indonesia 
bagian barat. 

--------------saat hening-------------- 

 Bagi GPIB, bulan Juni merupakan bulan Pelayanan dan Kesaksian 
(Pelkes), di mana kita berkarya sekaligus mengevaluasi segala 

sesuatu yang telah dan mungkin belum kita perbuat dalam 
Pelayanan dan Kesaksian. Namun saat ini juga merupakan masa di 

mana kita harus menatap ke depan, untuk menjalankan Visi dan 

Misi Allah di dunia ini selaku gereja yang Missioner sesuai dengan 
Amanat Kristus yang Agung. 

--------------saat hening-------------- 
 Untuk itu kita perlu Pertolongan Allah melalui Roh Kudus untuk 

membimbing kita, memberi kebijaksanaan, dan membersihkan 
nurani kita, dalam mengemban tugas dan panggilan kita sesuai 

dengan teladan Kristus! 
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--------------saat hening-------------- 
  

 Menghayati kasih setia Allah yang sedemikian besar, di sepanjang 
abad dan tempat, marilah kita melantunkan Kidung Pujian bagiNya. 

 

KMM 4 : 1,2 SETIAMU, TUHANKU, TIADA BERTARA   
(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian, refrain 

oleh seluruh jemaat) 
  

Jemaat: 
SetiaMu, Tuhanku, tiada bertara, di kala suka di saat gelap 

KasihMu, Allahku, tidak berubah, Kaulah Pelindung abadi, tetap 

 
Refrein : 
SetiaMu Tuhanku, mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas 
Yang kuperlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas 
 

Laki-laki: 
Musim bertanam dan musim tuaian, surya, rembulan di langit cerah 

Perempuan: 
Bersama alam memuji, bersaksi tentang setiaMu tak bercela.  
Semua: 
Refrein...                                                                                       

....saat teduh... 

AJAKAN BERIBADAH 
P2 Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Jemaat, marilah 

berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah 
persekutuan kita. 

 

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

KJ 61:1-4 SUNGGUH INDAH ALAM 
(Bait pertama oleh kantoria, bait kedua oleh seluruh jemaat, bait ketiga 

oleh laki-laki, bait keempat oleh perempuan) 

 
Kantoria 
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Jemaat    Dan angkasa raya, bintang dan bulan; 
seg'nap tata surya memuji Tuhan. 

 
(prosesi Alkitab dibawa masuk ruang ibadah) 

 

Laki-laki    Tuhanku menjaga sejagat raya; 
burung, margasatwa cukup makannya. 

 
Perempuan   Ajar aku, Tuhan, buka mataku, 

b'lajar dari alam lihat hikmatMu 

 
VOTUM 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit 

dan bumi. 
J  KJ 478a   AMIN  

 
NAS PEMBIMBING 

PF Yohanes 17:23 “ Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam Aku 
supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu, bahwa 
Engkau yang telah mengutus Aku dan bahwa Engkau mengasihi 
mereka, sama seperti Engkau mengasihi Aku.” 

 

SALAM 
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari 

Tuhan Yesus Kristus, menyertai kamu. (1 Korintus 1:3) 

J    Dan menyertaimu juga. 
 

KJ 259: 1 – 4 DI DALAM KRISTUS BERTEMU 
(Bait pertama oleh kantoria, bait kedua oleh seluruh jemaat, bait ketiga  

 oleh presbiter, bait keempat oleh seluruh jemaat) 

 
Kantoria 
 
 

 
 

 

 
 
Jemaat  Semua hati terlebur di dalam TubuhNya, 

berkarya akrab dan tekun di pelayananNya. 
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Presbiter Bergandeng tanganlah erat apapun bangsamu: 
pengabdi Bapa yang kudus, tentulah kawanku. 

 
Jemaat  Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia; 

cerminan kasih Penebus umatNya yang esa 

Duduk 
 

PENGAKUAN  DOSA (P2 menunggu seluruh jemaat tenang dan siap 
mengaku dosa)                                            

P2 Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati 
marilah mengaku akan dosa-dosa kita, kita mulai pengakuan dosa 

kita dengan nyanyian pengakuan KJ 29:1,yang kita nyanyikan 

setengah suara :   
 

KJ 29: 1 DIMUKA TUHAN YESUS 
(Dinyanyikan setengah suara oleh seluruh jemaat) 

Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku 

Ku bawa dosa-dosaku, di muka Tuhan Yesus 
 

--------Hening sejenak------ 
 

P2 Kami mengaku kepadaMu ya Allah Bapa, penuntun sejarah dalam 
tahun-tahun pelayanan kami yang telah lewat, kami sering tidak 

melakukan kehendakMu dan kami telah berbuat hal-hal yang tidak 

sesuai dengan hukum-hukumMu. 
J Kami telah mengikuti keinginan hati kami dan tidak taat kepadaMu. 

Sungguh kami sering melalaikan panggilan kami, bahkan sering kali 
kami menghasut sesama kami yang membuat perpecahan dalam 
tubuhMu. Kami sering tidak menjaga keutuhan dan persatuan di 
antara kami sendiri dengan perlakukan yang tidak adil terhadap 
sesama.  

P2 Ya Allah Maha Rahmani, sudilah Engkau mengampuni kami selaku 
umatMu ini. Baharuilah batin kami, agar lebih mengasihiMu dan 

sesama. Dan tolonglah kami agar kami tunduk menaati 

kehendakMu. Demi AnakMu yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus 
kami memohon. 

 
KJ 29:2 DIMUKA TUHAN YESUS   

(Dinyanyikan setengah suara oleh seluruh jemaat) 
Di muka Tuhan Yesus, tersungkur kar’na dosaku 

Kubuka kerinduanku, di muka Tuhan Yesus   
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BERITA  ANUGERAH 
PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 

disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
Injil Yohanes 3 : 16 “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia 
ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, 
supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa 
melainkan beroleh hidup yang kekal.” 
Berdasarkan Firman Tuhan itu, sebagai Pelayan Yesus Kristus, kami 
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam 

nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. 
J     Syukur kepada Tuhan, Amin. 
 

GB 246 AKU MAU BERSYUKUR 
(Dinyanyikan dua kali, pertama kali oleh kantoria, kedua kali secara  

bergantian) 
Jemaat   Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa, 

aku mau bermazmur bagi-Mu, ya Tuhan. 

Perempuan Kar'na kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi; 
kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. 

Laki-laki  Ditinggikan dirimu di atas langit. 
Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. 

Jemaat   Ditinggikan diri-Mu diatas langit. 
Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. 

 

PERINTAH  HIDUP BARU   
PF Marilah  kita  berdiri  untuk mendengar  Perintah   Hidup  Baru  

seperti  tertulis dalam Surat Filipi 2 : 1 – 5  yang menyatakan….. 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 

seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 
KJ 47 PUJILAH 

(Bait pertama oleh kantoria, bait kedua oleh seluruh jemaat, bait ketiga dan 
keempat secara bergantian) 

Kantoria Pujilah, pujilah, puji Sang Bapa, Pencipta semesta! 

Pujilah, pujilah, puji Sang Bapa, Pencipta semesta! 
Pujilah, pujilah, puji Sang Bapa, Pencipta semesta! 

 
Jemaat  Pujilah, pujilah, puji Sang Putra, Pendamai dunia. 

Pujilah, pujilah, puji Sang Putra, Pendamai dunia. 
Pujilah, pujilah, puji Sang Putra, Pendamai dunia. 
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Laki-laki      Pujilah, pujilah, puji Sang Roh yang membimbing umatNya. 
Perempuan Pujilah, pujilah, puji Sang Roh yang membimbing umatNya. 

Jemaat   Pujilah, pujilah, puji Sang Roh yang membimbing umatNya 
 

Presbiter  Pujilah, pujilah, pujilah Allah, Tritunggal mulia. 

Jemaat   Pujilah, pujilah, pujilah Allah, Tritunggal mulia. 
Semua   Pujilah, pujilah, pujilah Allah, Tritunggal mulia 

       
KESAKSIAN PUJIAN                                                                                                                                                   

 
P E M B E R I T A A N   F I R M A N 

 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF Ya Tuhan curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi 

pendengaran, pikiran dan hati kami agar Firman-Mu yang kami 
dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami pahami 

dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin  

 
PEMBACAAN  ALKITAB 

PF Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya! 
 

GB 393 HALELUYA 
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah. 

Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah! 

 
P3 Bacaan Alkitab hari ini dari KISAH PARA RASUL 2:41-47 yang 

menyatakan……  
Demikianlah pembacaan Alkitab 

PF     Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam  

         hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 

GB 392a  KEPADAMU PUJI-PUJIAN 
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 

Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi 

 
K H O T B A H  
 

 

***Saat Teduh*** 
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J A W A B A N   U M A T 
 

GB 345: 1, 2, 3 ALLAH, SUMBER RAHMAT 
(Bait pertama oleh kantoria, bait kedua dan refrain oleh seluruh jemaat, 

bait ketiga secara bergantian dan refrain seluruh jemaat) 

Kantoria Allah, Sumber rahmat dan karunia, inginkan umatNya rukun 
dan tent’ram 
Hidup berdampingan dalam kasih; saling menopang dan saling 
memb’ri 

Refrein   Mari membangun tatanan masyarakat 
   Agar hidup rukun, damai, adil, benar 
 
Jemaat  Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar 

Kita bersehati, satu suara; mari agungkan Allah yang akbar 

 Refrein.... 
 

Presbiter Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasihNya 
Jemaat  Mari pelihara kerukunan, persaudaraan di dalam Tuhan  
Semua  Refrein..... 
 

Baptisan Kudus (khusus jam 09.00 WIB) 
 

PENGAKUAN  IMAN                                                                                                                        

PF Jemaat, silahkan berdiri untuk bersama semua orang percaya di 

segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan 
Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata 

:  
PF & J AKU PERCAYA KEPADA ALLAH,  ……dst.                                                              

                            
Duduk   

DOA SYAFAAT 

PF  ………………………………………………………….. 
   ya Tuhan, dalam pengasihanMu kami mohon : 

J   Dengarlah Doa Kami 

PF Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juruslamat,   
yang telah mengajar kami berdoa : 

PF & J  Bapa kami yang di Sorga ……………….. (Di akhiri doxology)    
 

KESAKSIAN PUJIAN 
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PENGUCAPAN SYUKUR 
P4 Inilah saat yang baik untuk menyatakan syukur kepada Tuhan dan 

membawa persembahan dengan sukacita bagi Dia yang mengasihi 
kita. Dengan tangan kita memberi, dengan hati dan mulut kita 

menyanyi.  
Amplop Persembahan syukur Pelkes yang terkumpul dalam Ibadah 
Hari Minggu ini akan diserahkan kepada Majelis Sinode guna 

mendukung pemandirian pos-pos Pelkes GPIB yang berjumlah 280-
an Pos Pelkes. 

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
  

KJ 291:1, 2, 3 MARI BERSYUKUR SEMUA 

(Dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 
 

Mari bersyukur semua, atas kebajikan Tuhan 
Refrein  Kasih perjanjianNya, sungguh nyata selamanya 
 

---Jemaat diberikan kesempatan terlebih dahulu 
untuk membawa Persembahan Khusus 

(Persembahan Persepuluhan, 
Persembahan Syukur Pelkes,dll) 

ke Kotak Persembahan yang tersedia. 
Setelah itu menyanyikan bait selanjutnya---- 

 
Langit-bumi ciptaanNya, mencerminkan kuasaNya 

Refrein  Kasih perjanjianNya, sungguh nyata selamanya 
 

--------Kantong persembahan diedarkan-------- 

 
UmatNya dibebaskanNya untuk hidup bersejaht’ra 

Refrein  Kasih perjanjianNya, sungguh nyata selamanya 
 

 
DOA SYUKUR 

P4 Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada 

Tuhan dalam doa syukur. Mari berdoa : 
Bapa Sumber berkat, ke hadapanMu kami persembahkan segala 

syukur dan puji. Kami mohon Engkau berkenan atas ungkapan 
syukur ini. Kiranya Engkau berkenan menguduskan dan 

memberkati persembahan ini agar menjadi alat untuk 

menyatakan kebesaranMu. Jadikanlah persekutuan kami tempat 
dimana damai sejahteraMu mengalir dengan melimpah dan 
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perlengkapi kami sebagai alat ditanganMu menjadi berkat bagi 
kemuliaan namaMu. 

Dalam pengasihan PutraMu Yesus, Juruselamat dunia. Amin. 
    

KESAKSIAN PUJIAN                                            

                                                                                                Duduk 
P E N G U T U S A N 

 
WARTA JEMAAT 

P6 …………… 
 

AMANAT                       

 Berdiri 
PF Kitalah yang dipanggil, 

J telah menerima pendamaian dan pembenaran Allah, sehingga 
kini dimampukan menjadi alat pendamaian antar sesama, yang 
oleh Kristus Yesus dikhususkan melaksanakan misi dengan 
mengenakan manusia baru yang terus menerus dibarui oleh Roh 
Kudus. 

PF Kita yang dipersatukan, 
J dalam persekutuan Roh Kudus yang mengikat kita untuk secara 

bersama mendirikan tanda-tanda kerajaan Allah secara nyata di 
tengah kemelut kehidupan dunia, untuk meluruskan kembali 
realita sosial yang bobrok seperti: penindasan, ketidakadilan 
sosial, kebodohan, kemiskinan, penderitaan jasmani dan rohani, 
pementingan diri sendiri, pelanggaran hak dan kuasa, korupsi, 
peperangan, perusakan lingkungan hidup. 

PF Kita yang diutus, 

J untuk mewujudkan kepada dunia suatu persekutuan baru 
menyatakan keadilan, perdamaian dan keperluan ciptaan Allah 
bagi kesejahteraan umat manusia, untuk menyatakan kasih 
persaudaraan selaku keluarga besar warga GPIB, untuk 
menyatakan ikatan kesatuan antar gereja, untuk membagi berkat 
dan menghargai sesama manusia, untuk berprakarsa, bekerja 
dan berkarya di Indonesia. 

 

KJ 249 : 1-3 SERIKAT PERSAUDARAAN 
(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua dan ketiga secara  

bergantian) 
 

Jemaat  Serikat persaudaraan, berdirilah teguh! 

Sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. 
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Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, 
Berdamai, bersejahtera, dengan pengasihan. 

 
Perempuan Serikatmu tetap teguh diatas Alasan, 

yaitu satu Tuhanmu, dan satulah iman, 

Laki-laki  dan satu juga baptisan dan Bapa satulah, 
yang olehmu sekalian dipuji, disembah. 

 
Presbiter  Dan masing-masing kamu pun dib'ri anugerah, 

supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. 
Jemaat   Hendaklah hatimu rendah, tahu: Tuhan berpesan 

Jemaat menurut firmanNya berkasih-kasihan. 

 
BERKAT 

PF   Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta 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.   
(Bilangan 6:24–26) 

 
GB 401  AMIN, AMIN YA BENAR ADANYA 

 
---000--- 

 

(Jemaat tetap berdiri sampai para pelayan berdiri di depan pintu keluar) 
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Mari bersama kita dorong percepatan pemandirian 

pos-pos PELKES GPIB. Salurkan ide/pemikiran anda 
melalui email ke pelkesgpib@gmail.com. 

 
Bantuan dana dapat anda salurkan melalui : 

 
Bank BRI Cabang Veteran, 

atas nama MAJELIS SINODE C/Q Departemen 
Pelkes, 

nomor rekening : 0329-01-000815-30-0. 
 

TUHAN memberkati pelayanan kita bersama 

 

mailto:pelkesgpib@gmail.com

