
GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT 

(GPIB) 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

TATA IBADAH  

Hari Minggu X Sesudah Pentakosta 

 
 

 
 
 
 

  
 

 
 

Jam 06.00, 09.00, 16.00 WIB 

 
          

  
 
 
 

 

 

Minggu, 18 Agustus 2019 
 



hal 2 

 

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 Selamat Pagi/Sore... 
Selamat datang di tengah persekutuan GPIB. Jemaat Gideon, 

Depok. 
Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk 

beribadah, 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. 

Pemberitaan Firman pada ibadah ini adalah 
............................................ 

 

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, 
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P2: dan Indonesia yang mampu menjaga dan mengamankan 
bangsa dan negara dalam dunia yang semakin kompetitif.  
Mari saudaraku, dalam semangat kemerdekaan yang 
berkumandang di negeri ini, kita ungkapkan rasa cinta untuk 
Negara kita dengan berdiri mengumandangkan lagu “TANAH 
AIRKU” 

 

“TANAH AIRKU” 
 

Tanah airku tidak kulupakan 
‘kan terkenang selama hidupku 
Biarpun saya pergi jauh 
Tidak ‘kan hilang dari kalbu 
Tanahku yang kucintai 
Engkau kuhargai 
 
Walaupun banyak negeri kujalani 
yang mahsyur permai dikata orang 
Tetapi kampung dan rumahku 
Di sanalah kurasa senang 
Tanahku tak kulupakan 
Engkau kubanggakan 
 

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 21:1-2 “HARI MINGGU, HARI YANG MULIA” 
(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian) 
do = c 4 ketuk 
 

1.  Jemaat  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. 
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(prosesi Alkitab dibawa masuk ruang ibadah) 
 

2.  Laki-Laki   Hari Minggu hari istirahat bagi badan yang letih. 

  Perempuan Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. 
 

VOTUM 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan 

langit dan bumi. 
J  KJ 478a   AMIN  
 
NAS PEMBIMBING 
PF Ibrani 11 : 1 “Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang 

kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita 
lihat” 

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 382 : 1, 2, 4 “YA YESUS TERKASIH” 
(Bait pertama oleh jemaat, bait kedua dan keempat secara bergantian) 

         

1. Jemaat    Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, 
     kubuang dosaku demi namaMu. 
     Kau Jurus'lamatku, Pengasih benar. 
     Kasihku padaMu semakin besar. 
 

2. Laki-Laki   Engkau lebih dulu mengasihiku; 
      Kauhapus dosaku dengan darahMu. 

Perempuan Menanggung sengsara Kau tidak gentar; 
      kasihku padaMu semakin besar. 

 
4. Presbiter  Di sorga mulia 'ku pasti senang 

         memujiMu, Yesus, di dalam terang. 
     Jemaat   Nyanyianku ini tetap terdengar: 
            Kasihku padaMu semakin besar. 

Duduk 
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PENGAKUAN  DOSA (P2 menunggu seluruh jemaat tenang dan 
siap mengaku dosa)                                          
P2 Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati 

marilah mengaku akan dosa-dosa kita  
 Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari 

dan mengaku di hadapanMu hakekat kami yang berdosa dan 
rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk 
berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan 
kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau 
mengetahui betapa sering kami  berdosa; mengembara dari 
jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberianMu dan melupakan 
kasihMu. 
Ya Allah Mahakasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah 
malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah 
menyakiti hati-Mu. Ajarilah kami untuk membenci kesalahan 
yang kami lakukan; bersihkanlah kami dari dosa demi nama 
anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya AllahYang 
Pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu, dan berjalan 
pada jalanMu sesuai perintah Yesus Kristus, Tuhan kami. 

 

PKJ 37 : 1 - 2 “BILA KURENUNG DOSAKU” 
(Bait pertama dan kedua dinyanyikan oleh Jemaat-dinyanyikan setengah suara) 

1.  Bila kurenung dosaku padaMu, Tuhan, 
   Yang berulang kulakukan dihadapanMu, 
   Reff 
   Kasih sayangMu perlindunganku. 
   Di bawah naungan sayapMu damai hatiku. 
   Kasih sayangMu pengharapanku. 
   Usapan kasih setiaMu s'lalu kurindu. 
 
  2.  Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, 
   Iri hati dan benciku kadang menjelma. 
 
BERITA  ANUGERAH 
PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 

disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis 
dalam  Surat Efesus 2 : 4-5 “Tetapi Allah yang kaya 
dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang 
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dilimpahkan-Nya kepada kita, telah menghidupkan kita 
bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh 
kesalahan-kesalahan kita - oleh kasih karunia kamu 
diselamatkan.” 
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. 
 
PKJ 46 : 1, 2 “DARI KUNGKUNGAN DUKA KELAM” 
(bait pertama oleh seluruh jemaat, kedua secara bergantian 
bergantian) 

1. Jemaat  Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, "ku 
datanglah, 
    masuk terangMu bebas senang, "ku datang padaMu. 
    Dari beban kesakitanku masuk ke dalam kekuatanMu; 
    dalam derita aku datang, ya Yesus, Tuhanku. 

2.   Laki-Laki  Dari dera kepapaanku, ya Tuhanku, "ku datang,                    
Perempuan dan mengecap kekayaanMu, "ku datang padaMu. 

Presbiter   Dari cela keaibanku pada salibMu "kuberteduh, 
Jemaat   dalam dosaku aku datang, ya Yesus, Tuhanku. 

PERINTAH  HIDUP BARU   
PF Marilah  kita  berdiri  untuk mendengar  Perintah   Hidup  

Baru  seperti  tertulis dalam Surat Efesus 4 : 17 – 24  yang 
menyatakan….. 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah 
dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 
PKJ 2 “MULIA, MULIA NAMANYA” 
(dinyanyikan oleh seluruh Jemaat) 

1.  Mulia, mulia namaNya. 
   Bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah! 
   Mulia, kekuasaanNya 
   Memb'ri berkat bagi jemaat, 
   Bersyukurlah! 
   Reff 
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   Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. 
   Dialah selamanya Sang Raja benar! 
   Mulia, mulia namaNya! 
   Sang Penebus, Mahakudus, Mahabesar. 
 
KESAKSIAN PUJIAN                                                                                                                                                   

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

 
DOA EPIKLESE  

PF.  …………………………. 

 
PEMBACAAN  ALKITAB 
PF Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: 
Haleluya! 
 
GB 394 HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU 
Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s"lamanya, 
Haleluya! Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya, 
Pujilah Tuhanmu s"lamanya, Haleluya! 
 
P3   Bacaan Alkitab hari ini dari GALATIA 3 : 22-29 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*** 
 

J A W A B A N   U M A T 
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KJ 443: 1, 2 “KAU SUKACITA” 
(Bait pertama oleh kantoria, bait kedua secara bergantian) 

1.  Kau sukacita dalam derita, 
   Yesus Kristus mulia. 
   Sudah Kaubawa kurnia sorga, 
   Jurus"lamat dunia. 
   Kau melepaskan kami yang malang; 
   padaMu saja kami percaya, 
   tidak "kan jatuh. Haleluya! 
   Dalam kasihMu kami berlindung. 
   Tiada kuasa yang memisahkan 
   dari padaMu. Haleluya! 
 
2.   Laki-Laki   Bila Kau hadir, kami tak kuatir 
         kuasa Iblis, kuasa maut. 
   Perempuan  Kau mengalahkan tiap ancaman; 
         Kau enyahkan kemelut. 
   Presbiter   NamaMu, Tuhan, kami agungkan. 
         Di hadapanMu kami umatMu 
   Jemaat   bersukaria. Haleluya! 
         Kar"na percaya kami pun jaya; 
         puji-pujian kami nyanyikan: 
         Tuhan setia! Haleluya! 
 
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 : 
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PF & J   Bapa kami yang di Sorga ……………….. (Di akhiri doxology)    
 
KESAKSIAN PUJIAN 
 
PENGUCAPAN SYUKUR 
P4 Marilah kita memberikan persembahan, sambil mengingat 

akan pesan Alkitab yang berbunyi :   “Mengucap Syukurlah 
dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di 
dalam Kristus Yesus bagi kamu.” (1 Tesalonika 5 : 18). 
Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyikan kidung 
pujian ...Tuhan memberkati saudara dan persembahan 
saudara. 

 
PKJ 147 : 1-3 “DI SINI AKU BAWA” 
(Dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 

1.   Di sini aku bawa, Tuhan, 
persembahan hidupku, semoga berkenan. 
Berapalah nilainya, Tuhan, dibandingkan 
berkatMu yang t"lah Kau limpahkan. 
T"rimalah, Tuhan, O t"rimalah, Tuhan! 

 
---Jemaat diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membawa 
Persembahan Khusus (Persembahan Persepuluhan,Persembahan 

Syukur,dll) ke Kotak Persembahan yang tersedia. Setelah itu kantong 
persembahan diedarkan oleh presbiter bertugas lalu menyanyikan bait 

selanjutnya--- 

2.   Tanganku yang kecil, ya Tuhan, 
    belum mencari makan sendiri, ya Tuhan. 
    Terimalah hatiku, Tuhan, menjadi 
    persembahan yang Tuhan perkenan. 
    T"rimalah, Tuhan, O t"rimalah, Tuhan! 
 

---Jemaat memberikan persembahan melalui Kantong persembahan  
yang diedarkan oleh Majelis Jemaat bertugas 

 
3.   Kuingat firmanMu, ya Tuhan, 
   yang mengajarkan kami mengingat yang kecil: 
   Berkati semuanya, Tuhan, supaya 
   persembahan tetap mengalir t"rus. 
   T"rimalah, Tuhan, O t"rimalah, Tuhan!  
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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 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 PENGUTUSAN                 

     Berdiri 
 
PF : Saudara – saudara seiman ! Mari BERDIRI, Pulanglah ke dalam 

kehidupanmu   sehari-hari, bulatkan hati dan tekad, sedialah 
untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam 
hidup kita dari hari lepas hari. 

   Ingatlah pesan Tuhan dalam Injil MATIUS 5:16, yang 
menyatakan :  

   “Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,  
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan 
memuliakan Bapamu yang di sorga. 
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GB 214 : 1, 2  “TIAP LANGKAHKU” 
(bait pertama dan Refrein oleh Jemaat, bait kedua secara gantian) 
1=Es 4/4 

1.  Jemaat  Tiap langkahku diatur oleh Tuhan 
       dan tangan kasih-Nya memimpinku. 

       Di tengah badai dunia menakutkan, 
       hatiku tetap tenang teduh. 

 

  Jemaat  Reff: 
       Tiap langkahku 'ku tahu yang Tuhan pimpin 

       ke tempat tinggi 'ku dihantar-Nya, 
       hingga sekali nanti aku tiba 

        di rumah Bapa sorga yang baka. 

2.  Laki-Laki  Di waktu imanku mulai goyah 

         dan bila jalanku hampir sesat, 

  Perempuan ku pandang Tuhanku, Penebus dosa 
        "ku teguh sebab Dia dekat. Refr, .... 

 
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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