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P E R S I A P A N 

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

- Seluruh pelayan berdoa di konsistori  
 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2 Selamat pagi/Sore/Malam. 

 Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang bagi 
Bapak/Ibu/Sdr/Sdri sekalian, bagi Bapak/Ibu/Sdr/Sdri yang baru 

pertama kali hadir dalam persekutuan ini, kami ucapkan selamat 

bersekutu bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan.  
Bagi Bapak/Ibu jemaat atau simpatisan yang membutuhkan 

pelayanan, dapat menghubungi kantor majelis jemaat atau 
Presbiter yang bertugas dalam Ibadah, setelah Ibadah selesai. 

Untuk ketertiban beribadah, Bpk/ibu/Sdr/Sdri diminta dapat 

menonaktifkan telepon genggam dan memperhatikan putra/putri 
nya selama Ibadah berlangsung. 

 
            Pemberita firman pada ibadah ini akan disampaikan oleh Pdt. 

............ 
 

UNGKAPAN SITUASI DAN AJAKAN BERIBADAH 

P2 Kita memasuki minggu ketiga dalam bulan Oktober ini, bulan ini 
merupakan bulan yang istimewa bagi Gereja Protestan di Indonesia 

Bagian Barat (GPIB), sebab Tuhan telah menuntun dan memberkati 
karya layan GPIB selama 71 tahun di negeri tercinta ini.  

 Usia yang tidak dapat dikatakan muda, namun sebagai sebuah 

persekutuan, kita pantas menaikkan syukur dan pujian bagi sang 
Empunya Gereja, sebab di-usia ini, GPIB dapat bertumbuh menjadi 

323 jemaat yang berdiri sendiri meski menghadapi tantangan-
tantangan yang ada. 

 
 Patutlah kita memuliakan namaNya, sebab perkara besar yang 

Tuhan telah perbuat bagi GerejaNya. 

 
Ibadah hari ini menjadi saat dimana kita memuliakan Allah 

Tritunggal.   
 Doa dan nyanyian akan dinaikkan.  

 Firman Tuhan pasti diberitakan.  

 Untuk itu, arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan, sehingga 
daripada-Nya kita memperoleh pengajaran, supaya berkat 

memenuhi ruang hidup dan kita menjadi pelaku Firman. 
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M E N G H A D A P   T U H A N 
 

GB 12 : 1, 2 “MASUKLAH SEMUA MENGHADAP TUHAN” 
(bait pertama dinyanyikan oleh seluruh jemaat, bait kedua kali secara bergantian)
 1=D 4/4 

1. Jemaat   Masuklah semua menghadap Tuhan, 

     Sujud dihadirat-Nya, 

     Marilah rendahkan diri dan hati 
     Dihadapan takhta-Nya. 

     Dalam kekudusan dan kebenaran 
     Sujudlah kepada-Nya. 

     Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, 

     Kini dan selamanya. 
 

Prosesi Firman Tuhan dibawa masuk 
 

 
2. Laki-laki   Bukalah hatimu, minta Roh Kudus 

           menerangi jiwamu. 

   Perempuan     Buanglah semua angkuh dan sombong 

         dan mengaku dosamu. 

   Presbiter   T’rimalah anug"rah, rahmat dan kasih 

       dari Yesus, Tuhanmu. 

  Jemaat   Muliakan Tuhan, sorak sukacita, 

        kini dan selamanya. 

 
VOTUM 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit 
dan bumi. 

 

J  GB 401 AMIN, AMIN YA BENAR ADANYA (Hanya 1x) 
 

NAS PEMBIMBING 
PF Yeremia 29 : 11 “Sebab Aku ini mengetahui rancangan-

rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah 
firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan 

rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan 

yang penuh harapan.” 
 
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. 
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KJ 247 : 1, 2, 3 “SUNGGUH, KERAJAAN ALLAH DI BUMI TAK KALAH” 
(Bait pertama oleh kantoria, bait kedua oleh seluruh jemaat & bait ketiga secara bergantian) 
 

Kantoria 

            
 
2. Jemaat   Sambil menyangkal dirimu tetaplah percaya. 

        Jangan pengharapan hilang di p"rang dan bahaya. 
      Biar gentar, hatimu pun berdebar, 

      akhirnya kamu berjaya. 

 
3. Laki-laki  Akhirnya Yesus memulihkan orang terluka, 

      kaumnya lepas dari nista, sengsara dan duka. 
 Perempuan Nantikanlah hari kedatanganNya: 

      langit gemilang terbuka! 
Duduk 

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

P2 :  Jemaat 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. 
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Mari ... dengan perasaan yang sangat malu dan menyesal akuilah 

segala kesalahan kita dihadapan-Nya ... 
---saat tenang diiringi instrumentalia KJ 27--- 
  

 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 kami yang mementingkan diri.  

Engkau mengetahui betapa sering kami  berdosa; mengembara 

dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberianMu dan melupakan 
kasihMu. 

 ---saat tenang diiringi instrumentalia KJ 27--- 
 

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. 

          Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah pengakuan doa kami 

ya Tuhan: 
 

KJ 27 : 1, 2, 5 “MESKI TAK LAYAK DIRIKU” 
(Dinyanyikan setengah suara dan dengan lembut, bait pertama oleh Kantoria, bait  
selanjutnya oleh seluruh jemaat) 

do = es 6 ketuk 

 

Kantoria 1.  Meski tak layak diriku, tetapi kar"na darahMu 
     dan kar"na Kau memanggilku, "ku datang, Yesus, padaMu. 

 
Jemaat 2.  Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, 

  darahMulah pembasuhnya; "ku datang, Tuhan, padaMu. 

 
                  5.  Sebagaimana janjiMu menyambut dan membasuhku, 

                       ya Anakdomba yang kudus, "ku datang kini padaMu. 
 

BERITA  ANUGERAH 
PF Melalui Nabi Yesaya, Tuhan berfirman dalam YESAYA 1 : 18 yang 

menyatakan : 
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“Marilah, baiklah kita berperkara!   
-firman TUHAN- Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, 
akan menjadi putih seperti salju; sekalipun berwarna 
merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti 
bulu domba.” 
 

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 45 : 1, 3 “DOSAMU DIHAPUSKAN” 
(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian) 
1=Bes 3/4 

1. Jemaat   Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih, 

     dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. 
     Meskipun merah bak kermisi, 'kan diputihkan. 

     Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan 

     jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. 
 

3. Laki-laki   Dosamu diampuni, juga dilupakan-Nya, 
 Perempuan  dosamu diampuni, juga dilupakan-Nya. 

 Jemaat         Sabda Tuhanmu hai dengarlah: ‘Lihat pada-Ku". 
               Dosamu diampuni, dosamu diampuni, 

                      juga dilupakan-Nya, juga dilupakan-Nya. 

 
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, marilah  berdiri  untuk 
mendengar  Perintah   Hidup  Baru  seperti  tertulis dalam Roma 
12 : 1 – 2  yang menyatakan….. 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 

seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 
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GB 47  “KASIH ITU SABAR” 
(dinyanyikan oleh seluruh Jemaat) 

1.  Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. 

   Ia tak cemburu, tidak megahkan diri dan sombong. 

   Kasih itu sabar, kasih itu bersahaja, 
   kasih tak serakah, tidak mementingkan diri sendiri. 

 
   Reff: 

   Dalam kasih, kita saling memahami, 
   berbagi suka maupun duka bersama. 

   Tak memandang insan dalam perbedaan, 

   semua sama di hadapan Allah. 
 

2.  Kasih itu sabar, kasih itu memaafkan, 
   kasih tak pemarah, tak menyimpan kesalahan sesama 

   Kasih itu sabar, kasih itu tulus hati 

   kasih s"lalu bawa sukacita serta damai sejaht"ra. 
 

Coda: (Setelah Reff bait ke.2) 
Kasih itu sabar, kasih tak berkesudahan, 

Walau dunia hilang, tapi kasih tetap ada s'lamanya. 
 

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 393 “HALELUYA” 

 Haleluya, haleluya. Nama Tuhan Tepujilah! 
  Haleluya, haleluya. Nama Tuhan Tepujilah! 

P3  Bacaan Alkitab hari ini dari EZRA 4 : 1 - 16 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. 
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K H O T B A H     “KENALILAH TANTANGAN DAN TEMUKAN SOLUSI      
                             YANG TEPAT” 

 
 

***Saat Teduh*** 
 
 

J A W A B A N   U M A T 
 
 
 GB 107 :1-3 “IKUTLAH TUHAN DALAM T’RANG” 
(bait pertama kantoria refrein semua, bait kedua dan ketiga secara bergantian) 

Do=D 4/4 

1.    kantoria  Ikutlah Tuhan dalam t'rang 
         Tinggalkan yang gelap 

         Dan ingat kewajibanmu, 

         Lakukan firman-Nya. 
 

   semua  Reff:  Berjalan di t'rang, berjalan di t'rang. 
         Berjalan di t'rang, berjalan di dalam t'rang. 

 
  2.   Laki-laki   Ikutlah Tuhan dalam t"rang 

          teguhkan hatimu. 

      Perempuan  Setia, tulus dan benar, 
          amalkan kasihmu. 

 
  3.   Jemaat    Ikutlah Tuhan dalam t"rang 

          berdoalah tetap. 

           Di dalam kuasa Roh Kudus 
          engkau dibimbing-Nya. 
 
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)    
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KESAKSIAN PUJIAN 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P4 Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi 
persembahan kepada-Nya. Ingatlah pesan Alkitab :  

  ‘”Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu 
akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang 

ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada 

padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-
orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada 

keseimbangan”.  (2 KORINTUS  8 : 12-13) 
 Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.  

           Kita menyanyikan kidung pujian ... 
 

GB 77 : 1, 2 “PERSEPULUHANMU” 
(Bait pertama dan bait kedua dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 

Do=E 4/4 

1.  Persepuluhanmu hendaklah kau beri 
Kepada Allah, Sumber berkat. 

Persepuluhanmu yang akan kau beri 
Itulah persembahan kudus. 

Marilah memberi persepuluhanmu, 

Dari hasil jerih payahmu, 
Apa yang kau beri kepada Tuhanmu. 

Dialah Sumbernya. 
 

Refrain: 

Persepuluhan bagi Allahmu, 
Beri dengan tulus hatimu. 

Janganlah kau kuatir akan hari esokmu. 
Ia menjagamu. 

Persepuluhan dari tanganmu 
asalnya juga dari Tuhanmu 

Dan Ia sanggup melipatgandakan yang kau b'ri 

itulah janji-Nya. 
 

---Jemaat diberikan kesempatan terlebih dahulu membawa Persembahan persepuluhan, 

persembahan syukur dan persembahan khusus lainnya, setelah itu 

pundi persembahan diedarkan--- 
 

2.  Persepuluhanmu yang sudah kau beri 

memuliakan Sang Pemberi. 

Persepuluhanmu yang sudah kau beri 
menjamin hidup sesamamu. 
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Persepuluhanmu yang sudah kau beri 

menjadi akta di hidupmu; 
percayalah teguh Tuhan Sang Pemberi 

menjamin hidupmu. 
 
 

Doa Persembahan Syukur  

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

  P4 Ya Allah, Bapa, Sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena 
karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. 

Dia setia pada janji-Nya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan 

karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia 
dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki.  

 
Kepada-Mu saja kami persembahkan pemberian kami.  

Terimalah ya, Tuhan, dan pakailah hidup, kerja dan pelayanan 
kami untuk mendukung pelayanan Gereja Mu, GPIB di seluruh 

negeri ini agar makin banyak orang percaya dan melihat kasihMu 
melalui pelayanan GerejaMu ini.  Amin. 

duduk 
 

KESAKSIAN PUJIAN                                                                                                                                           

P E N G U T U S A N 
 

WARTA JEMAAT 

P6 …………… 
 

AMANAT PENGUTUSAN                  

    Berdiri 

PF  Jemaat Tuhan Yesus!   Mari berdiri ...  

 Dengarkanlah amanat pengutusan! 
  

 Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya 
TUHAN, dan sangat dalamnya rancangan-
rancangan-Mu. (Mazmur 92:5) 

  
 Maka... Pulanglah dan beribadahlah secara nyata-nyata  

 melalui perbuatanmu, tutur katamu, dan karyamu di 
tengah dunia. 
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GB 113 : 1-2  “GITA SYUKUR BERGEMA” 
(bait pertama dan Refrein oleh Kantoria, bait kedua dan refrain oleh seluruh 

jemaat) 

Do=Bes 4/4 

1. Kantoria Gita syukur menggema, naik kepada-Mu, 

       Allah Bapa Mahabaik. 

       Kami bersyukur, kami bermazmur 
       kar'na rahmat-Mu bagi kami umat-Mu. 

       Refr: 
       Gita syukur, gita syukur 

       naik kepada-Mu, Allah Mahabesar 

 
  2.  Jemaat Yesus Kristus, Penebus, b"rilah hikmat-Mu, 

       b’rilah kekuatan-Mu. 
        Layakkan kami untuk bersaksi, 

       siap sedia rnenyatakan kasih-Mu. 
 
BERKAT 
 

PF   Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan 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.” 

 
GB 402a “AMIN”  

 
 
 
 
 

(Jemaat tetap berdiri sampai para pelayan berdiri di depan pintu) 
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