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Persiapan 

 Jemaat hadir dalam ruang ibadah dan bersaat teduh pribadi 

 Latihan lagu-lagu baru oleh prokantor dan kantoria 

 Doa para pelayan 

 
Ucapan Selamat Datang 

P.2 :  Selamat pagi dan selamat datang di tengah persekutuan jemaat      
            ........................ 

Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah 

disini, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah, kiranya 
ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang 

berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Hari ini kita 
memperingati HUT Kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia, mari kita 

mengucap Syukur atas kemerdekaan yang boleh kita miliki sampai 

dengan saat ini 
Pemberita firman saat ini akan disampaikan oleh …… 

 
Ungkapan Situasi 

 

P2:  Indonesia itu indah, sejarahnya, keberagaman suku, budaya, bahasa, 
agama terlebih kekayaan alamnya. Masing-masing kita berasal dari  

latar belakang yang berbeda-beda. Dan setiap perbedaaan itu banyak 
hal yang diunggulkan. 

 
J:  Walaupun berbeda, namun semua orang bersatu, bertindak, untuk 

kemerdekaan, tanpa harus bertanya, apa agamamu, siapa Tuhanmu, 

darimana kamu berasal. Tujuan kita jauh lebih besar daripada 
perbedaan kita. “Bersatu kita teguh, Bercerai kita runtuh”, itulah 

semboyan kita Bangsa Indonesia.  
 

P2:  Keragaman multi dimensi tak menjadi penghambat untuk rakyat 

Indonesia menyatukan diri memperjuangkan kemerdekaan. Sekalipun 
nyawa harus menjadi taruhan yang penting Indonesia menjadi negara 

yang merdeka dan terus maju. Di bentangan usia ke 74 Presiden Joko 
Widodo berpesan dalam pidato: Indonesia maju adalah Indonesia yng 

tidak ada satupun rakyat tertinggal untuk meraih cita-cita. 
 

J: Indonesia yang demokratis, yang hasilnya dinikmati seluruh rakyat. 

Indonesia yang memiliki hak yang sama didepan hukum Indonesia 
yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, 

  
P2: dan Indonesia yang mampu menjaga dan mengamankan bangsa dan 

negara dalam dunia yang semakin kompetitif.  
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Mari saudaraku, dalam semangat kemerdekaan yang berkumandang 
di negeri ini, kita ungkapkan rasa cinta untuk Negara kita dengan 

berdiri mengumandangkan lagu “ INDONESIA RAYA” 
 

 

Jemaat:   INDONESIA RAYA 
 

 Indonesia Tanah Air ku, Tanah Tumpah Darah ku 
 Di sana lah aku berdiri, jadi pandu Ibuku 

 Indonesia Kebangsaan ku, Bangsa dan Tanah Air ku 
marilah kita berseru, Indonesia bersatu! 

 

 Hiduplah tanahku, Hiduplah negeriku 
Bangsaku Rakyatku Semuanya 

Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya 
Untuk Indonesia Raya 

 

* Indonesia Raya, Merdeka! Merdeka! 
Tanah ku Negeriku yang ku cinta 

Indonesia Raya, Merdeka! Merdeka! 
Hiduplah Indonesia Raya  (*2x) 

 
AJAKAN BERIBADAH 

P.2 :  Jemaat, sambil tetap berdiri mari menyambut firman Tuhan hadir di 

persekutuan kita. 
 

MENGHADAP TUHAN 
 

Jemaat :  Marilah Bernyanyi Puji Tuhan (GB 18:1-4) 

 
Semua  Marilah bernyanyi Puji Tuhan 

  Bunyikan seruling dan sasando 
  Pujilah Dia, di atas takhtaNya yang mulia 

  Puji Dia hai segala yang bernafas 

 
Refr  Pujilah Tuhan yang Mahatinggi dan Mahakuasa 

  Pujilah Tuhan yang Mahakasih dan murah hati 
  Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan 

  Pujilah Dia segala yang bernafas 
 

  Marilah bernyanyi sukacita 

  Pukul toto buang dan kolintang 
  Pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam 

  Puji Dia hai segala yang bernafas.  Refr 
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… Prosesi ALkitab dibawa masuk… 

 
  Orang Batak maupun  orang Jawa 

  Orang Bali maupun orang Dayak 

  Segala suku, bahasa dan aneka budaya 
  Puji Dia hai segala yang benafas. Refr 
   

Dari timur maupun dari barat, 

  Di selatan maupun di utara 
  Mari semua bersatu memuji nama Tuhan 

  Puji Dia hai segala yang bernafas. Refr 
 
Votum 

P.F  :Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit  
             dan bumi 

  (Mzm 124:8) 

Jemaat : 1  .  1 . || 
   A-min 

Nas Pembimbing (Yakobus 3:13) 
P.F . . . 

 
Salam 

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

Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau (1 Tim. 1:2) 
Jemaat  dan menyertaimu juga 
 
Jemaat: Aku Mau Bersyukur (GB 246) 

 

do = bes MM + 88

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

A  - ku mau ber  -  syukur di an - ta   -   ra bang - sa-

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

bang - sa, a  - ku mau ber- maz - mur ba   -   gi- Mu, ya

6 5 5    . .   5 .   0 1 2 3 3 4 .   4 3 . . '

Tu    - han. Kar'na ka - sih- Mu   be-sar

3   4 5 5 6 .  6  6 5 5   0 3 5 1 . 1

menga   - tas - i la   -  ngit  ting  - gi; ke - be - nar  - an-

1 0 1 7 6 .   6 6 6 2 .   1 7 . . . 7 0

Mu sampai me  - nembus a  - wan  -  a - wan.
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6 7 1 1 .   5 6 5    . .   3 2 1 2 . . . 2 . 0

Di - ting-gi - kan   di- ri  - mu   di a  - tas la     - ngit.

5 5 4 4    . 3 2   2 2 1 .   6 5 . . . 5 0

Ke- mu- lia - an  - Mu menga   - tas - i   bu-mi.

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

Di - ting-gi - kan   di- ri  - Mu   di a  - tas la     - ngit.

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

Ke- mu- lia - an  - Mu menga   - tas - i   bu-mi.

 
 … duduk 

Pengakuan Dosa 
P Di hadapan Allah Mahatahu, mari kita tunduk dalam penyesalan untuk 

mengaku kesalahan dan dosa kita masing-masing… 

P Ampunilah bangsa kami ya Tuhan, 
J Karena banyaknya penyelenggara pemerintahan yang jatuh 

dalam korupsi 
Ampunilah bangsa kami ya Tuhan,  

Karena belum sepenuhnya memenuhi hak dan kewajiban 
sebagai warga Negara 

Ampunilah bangsa kami ya Tuhan, 

 Karena belum dapat menegakkan hak-hak mereka yang 
teraniaya 

Ampunilah bangsa kami ya Tuhan, 
 Karena membiarkan mereka yang kelaparan dan terbuang 

Ampunilah dosa kami ya Tuhan, 

 Karena sering kali kami pesimis dengan kemajuan bangsa 
kami 

Ampunilah dosa kami ya Tuhan, 
 Karena kami tidak melakukan sesuatu kepada mereka yang 

haknya ditindas 

Ampunilah dosa kami ya Tuhan, 
 Karena kami seringkali memegahkan diri dan merasa diri kami 

yang paling benar 
Engkau Tuhan yang mengampuni segala dosa-dosa kami 

 Sejauh timur dari barat Engkau jauhkan pelanggaran-
pelanggaran kami, Amin 
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do = bes MM + 72

5 5 5 1 1 1 7 6 7 6   5 ' 5 5 6

Ja-ngan-lah Tu-han, Engkau  meng-hu- kum-ku da - lam mur-

7 7 5 6 6 5 4 3 ' 5 5 5 3 3 1 2

ka- Mu yang tak per-nah su - rut. Ja-ngan-lah Tu-han, Engkau

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

mengha-jar- ku da - lam ke - pa - nas-an a  - ma- rah-Mu.

 
 

Jemaat :  JANGANLAH TUHAN (GB 30) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
Berita Anugerah 

PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 

Efesus 1:7 yang mengatakan …… 
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami 

memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita 

sekalian dalam nama : Bapa dan Anak dan Roh Kudus 
J Syukur kepada Tuhan, Amin 

 
Jemaat: BUKAN KAR’NA UPAHMU (GB39) 

 

 Bukan kar’na upahmu dan bukan kar’na kebajikan hidupmu 
 Bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu 

 Allah mengampuni kesalahan umat-Nya oleh kar’na kemurahanNya 
 Melalui pengorbanan Put’ra tunggal-Nya, ditebus-Nya umat 

manusia 

 
Refr   Bersyukur, hai bersyukur kemurahan-Nya pujilah 

   Bersyukur, hai bersyukur selamanya! 
 

 Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu 
 Baiklah s’lalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu 

 Keangkuhan tiada berkenan kepada-Nya orang sombong 

direndahkan-Nya 
 Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh yang rendah ‘kan 

ditinggikan-Nya.  
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PERINTAH HIDUP BARU 

P.F Jemaat, silahkan berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru, seperti 
tertulis dalam Roma 5:1-11 yang mengatakan ….. 

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 

hidup dan kesaksian kita di dunia 
 

Jemaat   
MULIAKAN ALLAH BAPA (KJ 242) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Kesaksian Pujian 

 
PEMBERITAAN FIRMAN 

 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
P.F  .  .  .  .  . 

 
Pembacaan Alkitab 

P.F Jemaat disilahkan berdiri untuk mendengar Firman Tuhan, 

Haleluya! 
 

Jemaat Haleluya (GB 394) 
 Haleluya, Haleluya, Pujilah Tuhanmu s’lamanya Haleluya! 

 Nyanyi dan soraklah, agungkan namaNya, 

 Pujilah Tuhanmu s’lamanya Haleluya! 
 

P.3 Bacaan alkitab pada hari ini terambil dari 1 Petrus 2 : 11-17 
yang mengatakan.................... 

 . . . . . Demikian pembacaan alkitab 
 

P.F Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaan-Nya 

dan ucaplah syukur kepada Allah 
 

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

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

KHOTBAH 

 
JAWABAN UMAT 

 
Jemaat  INDONESIA NEGARAKU (KJ 336) 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Bangsa, rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya; 

dalam duka serta suka Tuhan yang dipandangnya. 
 

Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya; 
keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. 

 

Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya; 
kini dan sepanjang masa, s'lalu Tuhan sertanya. 

 
   … berdiri 

 

Pemahaman Iman GPIB tentang Negara dan Bangsa 
 

P.F Jemaat kita mengucapkan Pemahaman Iman GPIB tentang Negara 
dan Bangsa Secara bersama-sama : 

 

KAMI MENGAKU, 
1. Bahwa Allah, sebagai Sumber Kuasa, memberikan kuasa kepada 

pemerintah bangsa-bangsa guna mendatangkan keadilan dan 
kesejahteraan, memelihara ketertiban serta mencegah dan meniadakan 

kekacauan dan kejahatan. Dengan demikian sebagai hamba Allah, setiap 
pemerintah wajib menerima kuasa dan wewenangnya dari Allah serta 

wajib mempertanggung jawabkan kuasa tersebut kepadaNya; 

2. Bahwa pemerintah dan negara menjalankan kuasa menjalankan kuasa 
dan wewenangnya di bawah  terang Tuhan Yesus Kristus, yang berfirman: 

“berilah kepada kaisar apa yang kaisar punya dan kepada Allah apa yang 
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Allah punya”. Dengan demikian pemerintah dan negara mempunyai 
otonomi, tetapi otonomi ini tidak dapat mengatasi otonomi gereja sebagai 

tubuh Kristus. Oleh karena kaisar berada di bawah Allah; 

3. Bahwa kuasa yang diberikan kepada pemerintah itu dapat disalahgunakan 

karena dijadikan sebagai tujuan, hingga timbul kelaliman, kejahatan dan 
keresahan. Jika terjadi demikian maka sebagai Hakim dan Raja Tuhan 
Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah akan menghakimi 

pemerintah pemerintah dan penguasa; 

4. Bahwa Roh Kudus yang adalah Roh Keberanian akan menolong orang 
percaya untuk lebih taat kepada Allah dari pada kepada manusia. Seperti 
yang telah disaksikan oleh para Rasul: oleh karena itu Gereja terpanggil 

memperdengarkan suara kenabian  terhadap masalah, bangsa dan 

masyarakat. 

5. Bahwa berdasarkan tuntunan Toh Kudus, warga jemaat yang adalah 

sekaligus warga negara wajib menaati undang-undang dan penjabarannya 
yang telah menjadi ketetapan bersama. Namun ia wajib memberi saran-
saran perbaikan secara kritis dan konstruktif lewat saluran saluran 
pengawasan demi keadilan dan kesejahteraan bangsa. 

6. Bahwa berdasarkan tuntunan Roh Kudus, warga jemaat yang adalah 
sekaligus warga negara, perlu membina rasa kebersamaan sebagai satu 
bangsa, yaitu Indonesia, membangun saling pengertian dan toleransi 
dalam rangka menghayati kerukunan nasional, dan menggalang kemajuan 
bersama  bagi rakyat Indonesia; 

7. Bahwa berdasarkan tuntunan Roh Kudus, warga jemaat yang adalah 

sekaligus warga negara, di dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan 
bermasyarakat, perlu membangun rasa persatuan dan kesatuan yang 

tidak merusak kebhinekaan dan kesetaraan yang telah menjadi bagian 
dari masyarakat warga (civil-society), dimana hak-hak asasi manusia 
dijunjung tinggi. 

…. Duduk 
DOA SYUKUR . . . . (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan Doksologi GB 389b) 
 
Kesaksian Pujian 

 
Pengucapan Syukur 

P.4 ............... 
 

Jemaat  Betapa Kita Tidak Bersyukur (KJ 337) 

 
J  Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur 

  Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit  
                       dan lembah 
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Refr itu semua berkat karunia, Allah yang Agung, Mahakuasa 

  itu semua berkat karunia, Allah yang Agung, Mahakuasa 
 

J  Alangkah indah pagi merekah bermandi cah’ya surya nan    

                       cerah, 
Ditingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum 

berseri. Refr 
 

---- Jemaat memberi persembahan ---- 
 
J  Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna  

                       cemerlang 
  Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. 

Refr 
 

 

Doa Persembahan 
P4 Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan kepada Tuhan dalam doa   

            syukur : 
 

P4 Telah 74 tahun bangsa ini merdeka. Merdeka terbesar bagi orang 
percaya, karena melalui pengorbanan telah menerima kemerdekaan 

yang sesungguhnya 

J Pakailah kami sebagai orang yang merdeka yang menghargai 
sesama, mengasihi saudara-saudara, takut akan Allah, 

pemerintah-pemerintah bangsa ini 
P4&J Berkenanlah atas pemberian tulus ini, agar bermanfaat bagi kesaksian 

dan Pelayanan gereja Tuhan yang berdampak baik kepada bangsa dan 

dunia.  
Amin. 

 
PENGUTUSAN 

 

Warta Jemaat 
 

Pembacaan Teks Proklamasi Kemerdekaan  
 

Amanat Pengutusan 
P.F  . . . . . . . . 
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Jemaat : ALLAH SUMBER RAHMAT (GB 345) 
 

Kantoria Allah Sumber rahmat dan karunia inginkan umat-Nya rukun     
                       dan tent’ram 

  Hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling    

                       memb’ri 
 

Refr  mari membangun tatanan masyarakat 
  Agar hidup rukun, damai, adil, benar 

 
J  Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar 

  Kita bersehati, satu suara, mari agungkan Allah yang akbar. 

Refr 
 

  Mari kita saling menerima, satu sama lain dalam kasih-Nya 
  Mari pelihara kerukunan, persaudaraan di dalam Tuhan. Refr 

 

Berkat 
P.F Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhans 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 
 

J  Amin (GB 402c) 
…. Jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri 
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