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PERSIAPAN 

- Doa pribadi warga jemaat 
- Prokantor mengajarkan jemaat menyanyikan lagu-lagu baru 

- Para pelayan berdoa di konsistori 
 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

P.2. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat 

 beribadah di Hari Minggu X Sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah 

 yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati 

 olehNya. 

 Ibadah petang hari ini mengambil tema khusus “Merdeka atau Mati” 

 dan dan pemberitaan firman akan dilayani oleh Pdt. Rudy Ririhena 

 dari GPIB Jemaat “Martin Luther”, Jakarta Timur. 

UNGKAPAN SITUASI 

P.2 17 Agustus 1945, tidak lagi kita tertindas; bumi nusantara tidak tidak 
 terbelenggu. Melewati ratusan tahun masa yang suram, Tuhan 

 berkenan melawat bangsa ini. Ia mendengar seru dan erang setiap 
 insan negeri. Dia melihat peluh dan darah para pejuang yang 

 tertumpah merebut jantung Pertiwi.  
  

 74 Tahun lalu, gempita “Indonesia Merdeka” membahana ke penjuru 
 negeri.  Cakrawala harapan Ia bentangkan bagi bangsa ini. Dalam 

 iman, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-
 orang  yang dikasihi-Nya, dan sampai selama-lamanya mereka 

 akan terpelihara. 
 
J TERPUJILAH TUHAN, ALLAH KITA, ATAS KASIH-NYA YANG TIDAK 

 BERKESUDAHAN!  
 

JEMAAT MENYANYI  “INDONESIA PUSAKA”                                                                                                              
   (bait 1 oleh solois, bait 2 oleh jemaat) 

 

Solois  Indonesia tanah air beta 
 pusaka abadi nan jaya. 
 Indonesia sejak dulu kala 
 tetap dipuja-puja bangsa. 
 Di sana tempat lahir beta 
 dibuai dibesarkan bunda 
 Tempat berlindung di hari tua 
 sampai akhir menutup mata. 
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Jemaat  Sungguh indah tanah air beta 
   tiada bandingnya di dunia 
   Karya indah Tuhan Maha Kuasa 
   bagi bangsa yang memujanya. 
   Indonesia Ibu pertiwi 
   kau kupuja, kau kukasihi 
   Tenagaku bahkan pun jiwaku 
   kepadamu rela kuberi. 
 
AJAKAN BERIBADAH 

P.2 Jemaat, mari berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di 

 tengah-tengah persekutuan kita. 

 

MENGHADAP TUHAN 

JEMAAT MENYANYI :  “BERSYUKURLAH PADA TUHAN” (PKJ 7: 1, 2, 3) 
   (bait 1 oleh semua, bait 2 & 3 berbalasan) 

 

 Semua  Bersyukurlah pada Tuhan, 
   serukanlah namaNya! 
   Bernyanyilah bagi Tuhan, 
   mari bermazmurlah! 
   Ref. Pujilah Tuhan, hai jiwaku! 
    Pujilah namaNya. 
    Aku hendak bernyanyi 
    seumur hidupku. 
 

  

 Perempuan Hatiku siap, ya Tuhan, 
   bernyanyi dan bermazmur; 
 Laki-laki  Kar’na Engkau Mahabaik, 
   setia dan benar. 
 Semua  (Ref) 

 

prosesi Alkitab memasuki ruang ibadah 

 Semua  Aku hendak mengagungkan 
   Allahku dan Rajaku, 
   Dan memuliakan namaNya 
   untuk selamanya!    Ref. 
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VOTUM  
P.F. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan 

 langit dan bumi. 

J ♫ |  1     .      1   .  || 

    A     -    MIN 

 
NAS PEMBIMBING 
P.F. “Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan 

 bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah.” 
       (Mazmur 37:11) 

 
SALAM 
P.F. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus  Yesus, 

 Juruselamat kita, menyertai kamu. 
J DAN MENYERTAIMU JUGA. 

 
JEMAAT MENYANYI :  “APAPUN SUKUKU” (GB 347 : 1, 2) 
   bait 1 kantoria, bait 2 semua 

  
 Kantoria  
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 Semua  Engkau saudaraku, aku saudaramu 
   kita satu di dalam Yesus. 
   Hilangkanlah benci, hilangkanlah dendam, 
   kita satu di dalam Yesus.       Ref. 
 

 

↓ jemaat duduk 

 

 
PENGAKUAN DOSA 
P.2. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan  hati, 
 marilah mengaku akan dosa-dosa kita kepada Allah yang Mahatahu: 

 
 Tuhan, Allah yang mahabesar dan dahsyat, yang memegang 

 Perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau 

 serta berpegang pada perintahMu, kami telah berbuat dosa dan 

 salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak kepadaMu. 

 Biarlah kami secara pribadi mengaku segala pelanggaran kami: 

  
----pengakuan dosa pribadi--- 

 
 Kami mencintai negeri kami, tetapi perlakuan kami justru membangun 

 sekat-sekat kebencian kepada golongan lain.  

 Kami tidak berani mencari dan mengungkapkan kebenaran sehingga 

 keadilan terenggut dari hidup sesama kami.  

 Pemanfaatan kami terhadap sumber-sumber negeri patut kami sesali, 

 karena kami rakus, mengejar pemuasan diri sendiri. 

  

 Ampunilah kami, ya Tuhan, yang telah gagal memancarkan kasih 

 Kristus bagi sesama warga bangsa ini. Ampuni kami karena telah 

 berpaling dari jalanMu, dan menyerahkan diri pada apatisme, ketidak-

 pekaan,  pementingan diri yang sengaja atau tidak sengaja telah 

 menjebloskan sesama kami kepada penjara  baru yang menyengsarakan 

 mereka. 

 

 Ya Tuhan, patutlah kami malu atas pelanggaran kami karena  telah 

 menyia-nyiakan pengorbanan Yesus Kristus, Sang Juruselamat. Tetapi 

 pada Engkau, ya Allah kami, ada kesayangan dan keampunan, maka saat 

 ini kami memohon: 

 (doxology GB 28, berbalasan antara P2 (solo) dan jemaat) 
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BERITA ANUGERAH 

P.F. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 

 disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis 

 dalam Kitab Yesaya 43 : 25, yang menyatakan ……. 

 Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus  kami 

 memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama 

 Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 

 

J SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN. 

 
 

JEMAAT MENYANYI “MUNGKINKAH AKU PUN SERTA” (KJ 31A: 1, 3, 5) 
   bait 1 oleh kantoria, bait 3 semua, bait 5 berbalasan 

 

 Kantoria  Mungkinkah aku pun serta 
   tertolong oleh darahNya? 
   Akulah pangkal siksaNya, 
   yang menyebabkan matiNya. 
   Agung benar, ya Tuhanku: 
   Engkau teriksa gantiku! 
   Agung benar, ya Tuhanku: 
   Engkau tersiksa gantiku! 
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 Semua  Ditinggalkan-Nya takhtaNya  
   dan masuk dunia yang cemar; 
   ditinggalkanNya kuasaNya,  
   terdorong kasih yang besar. 
   Dan aku pun tertolonglah 
   terpilih jadi milikNya. 
   Dan aku pun tertolonglah 
   terpilih jadi milikNya. 
 
  

 Laki-laki  Di dalam Yesus Penebus 
   hukuman dosa hilanglah 
 Perempuan Ku dapat hidup yang kudus, 
   jubahku kebenaranNya. 
 Semua  Ku mendekat ke takhtaMu 

   hendak terima tajukku. 
 Perempuan Ku mendekat 
 Laki-laki  ke takhtaMu 
 Semua  hendak terima tajukku. 
 
 

PERINTAH HIDUP BARU 
P.F. Marilah berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti  tertulis 
 dalam Kitab Matius 5:43-48 yang menyatakan …… 

 Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam  seluruh 
 hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 
JEMAAT MENYANYI “MULIAKAN ALLAH BAPA” (KJ 242 : 1, 4) 
   bait 1 semua, bait 4 berbalasan   

 

 Semua  Muliakan Allah Bapa, muliakan PutraNya, 
   Muliakan Roh Penghibur, Ketiganya Yang Esa 
   Haleluya, puji Dia kini dan selamanya! 
 
 Laki-laki  Kemuliaan selamanya dalam sorga bergema 
 Perempuan Hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaanNya 
 Semua  Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta! 
 

 ↓ jemaat duduk 

 

⁂  Kesaksian Pujian : _______________________ 
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PEMBERITAAN FIRMAN 
 
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS  
 
PEMBACAAN ALKITAB 
P.F. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan, yang 
 dibacakan dari Alkitab: Haleluya! 

 
J ♫      “HALELUYA” (KJ 472) 

 Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya;  
 Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya. 
 
P.3 Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Galatia 5 : 13-15 yang 

 menyatakan…… 
  
 Demikian pembacaan Alkitab. 

 
P.F. Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di  dalam 

 hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 
J ♫      “KEPADAMU PUJI-PUJIAN” (GB 392b) 

 KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan 
 Ya Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. 
 

KHOTBAH  “MERDEKA ATAU MATI” 
 

--- saat teduh --- 

 
 

JAWABAN JEMAAT 
 
JEMAAT MENYANYI  “ALLAH, SUMBER RAHMAT” (GB 345 : 1, 3) 
   bait 1 semua, bait 3 berbalasan 

   

 Semua  Allah, Sumber rahmat dan karunia, 

   inginkan umatNya rukun dan tent’ram, 

   hidup berdampingan dalam kasih; 

   saling menopang dan saling memb’ri. 

  Ref. Mari membangun tatanan masyarakat 

   agar hidup rukun, damai, adil, benar. 
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 Presbiter  Mari kita saling menerima 

   satu sama lain dalam kasihNya. 
 Semua  Mari pelihara kerukunan 
   persaudaraan di dalam Tuhan  (Ref.) 
 
 

PENGAKUAN IMAN 
P.F. Jemaat, silahkan berdiri untuk bersama semua orang percaya di 

 segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan 

 Iman Rasuli. 

 Dengan hati dan mulut, biarlah masing-masing orang berkata: … 

 
↓ jemaat duduk 

 

DOA SYAFAAT 
P.F. …. 

 Ya Tuhan, dalam pengasihanMu kami mohon: 

J Dengarlah doa kami. 

P.F Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan 

 Juruselamat, yang telah mengajar kami berdoa: 

P.F. & J DOA BAPA KAMI 
 (ditutup doxology KJ 475 “KAR’NA ENGKAULAH”) 

 

 

⁂  Kesaksian Pujian : ______________________ 

 

 
PENGUCAPAN SYUKUR 
P.4 Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan  memberi 

 persembahan kepadaNya. 

 Dengarlah firmanNya pada Mazmur 71:22 yang menyatakan:  

 “Aku pun mau menyanyikan syukur bagi-Mu dengan gambus atas 

 kesetiaan-Mu, ya Allahku, menyanyikan mazmur bagi-Mu dengan kecapi, 

 ya Yang Kudus Israel.” 

 Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 

  
JEMAAT MENYANYI  “TABUH GENDANG” (KJ 292 : 1, 2, 3) 
    bait 1 & 3 oleh semua, bait 2 berbalasan 
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 Semua  Tabuh gendang! Sambil menari 
   nyanyikan lagu yang merdu! 
   Bunyikanlah gambus, kecapi 
   mari memuji Allahmu! 
   Karya besar yang agung benar 
   t’lah dilakukanNya 
   terhadap umatNya. 
 
Jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan khusus, persepuluhan di kotak-kotak 

yang tersedia 

  
 
 Perempuan Israel pun atas berkatNya 
   riang gembira bermazmur. 
 Laki-laki  Ikut serta kita percaya 
   dan kepadaNya bersyukur. 
 Presbiter  “Tuhanlah baik kasihNya ajaib 
   kekal selamanya 
 Semua  terpuji namaNya!” 
 
 
Jemaat diberikan kesempatan memberikan persembahan memalui kantong yang diedarkan 

 

 Semua   Dulu telah dari himpitan  
   Ia bebaskan umatNya. 
   Habis mendung Ia berikan 
    sinar mentari yang cerah! 
   Puji terus yang Mahakudus,  
   bebanmu yang berat  
   digantiNya berkat! 
 

 
DOA SYUKUR 
P.4 Jemaat Tuhan, silakan berdiri …  
 Dengan penuh syukur,  kita  berdoa kepada Tuhan secara 

berbalasan: 

 
Ya Tuhan Allah yang Pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan 

kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. 

 Kami bersyukur untuk Firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk 

hidup rukun dengan sesama dalam mengisi dan mempertahankan 

kemerdekaan yang adalah anugerahMu. 
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J TERIMALAH SYUKUR KAMI MELALUI PEMBERIAN SUKARELA INI, YANG 

KAMI PERSEMBAHKAN DEMI MEWUJUDKAN KEADILAN DAN 

KEBENARAN BAGI SESAMA DAN DEMI KEMULIAAN NAMA-MU YANG 

AGUNG. 

  

P.4 & J PAKAILAH HIDUP KAMI SELURUHNYA DAN SEUTUHNYA SEBAGAI 

KITAB YANG TERBUKA DAN MENJADI ALAT KASIHMU YANG 

MEMERDEKAKAN SESAMA KAMI YANG MASIH TERBELENGGU. AMIN. 

 

↓ jemaat duduk 

⁂  Kesaksian Pujian : ____________________ 

 

 

PENGUTUSAN 
 
WARTA JEMAAT 
P.6 Jemaat yang diberkati Allah, mohon kesabaran Bapak/Ibu/Saudara 

untuk penyampaian Warta Jemaat pada malam ini. 
 

AMANAT  
P.F. Jemaat, mari berdiri untuk menyatakan kesediaan  terutus  ke dalam 
 ibadah aktual kita di dunia. 

 Ingatlah pesan Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 4:12, 
 yang menyatakan:  

 “Dan keselamatan tidak ada di dalam siapa pun juga selain di 
 dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain 

 yang dberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat 
 diselamatkan.” 

 Jemaat, pulanglah dan ingatlah selalu akan nama Tuhan kita, Yesus 
 Kristus. Percakapkanlah kemerdekaan yang telah dianugerahkan-Nya. 

 Bersaksilah bahwa Ia sajalah Perisaimu dan Kota Bentengmu. 

 
JEMAAT MENYANYI  “INGAT AKAN NAMA YESUS” (KJ 344 : 1, 2,3 ) 
   bait 1 oleh kantoria, bait 2 berbalasan, bait 3 semua 

  

 Kantoria  Ingat akan nama Yesus 
   Kau yang susah dan sedih 
   Nama itu menghiburmu,  
   k’mana saja kau pergi. 
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  Ref. Indahlah namaNya,  
   pengharapan dunia 
   Indahlah namaNya, 
   suka sorga yang baka. 
 

 

 Laki-laki  Bawa nama Tuhan Yesus 
   itulah perisaimu. 
 Perempuan Bila datang pencobaan 
   itu yang menolongmu.   

 Semua  Ref. 
 

  

 Semua  Sungguh agung nama Yesus 
   hati kita bergemar. 
   Bila kita dirangkulNya 
   suka cita pun besar  Ref. 
 
 
BERKAT 
P.F. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah 
 berkatNya: 

  
  TUHAN memberkati engkau dan melindungi   

  engkau; 

  TUHAN menyinari engkau dengan wajahNya dan  

  memberi engkau kasih karunia; 

  TUHAN menghadapkan wajahNya kepadamu dan  

  memberi engkau damai sejahtera. 

 
J ♫ “AMIN, AMIN, AMIN” (KJ 478c) 

 
 
 

(jemaat tetap berdiri sampai para pelayan berdiri di depan pintu keluar) 


