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PERSIAPAN  
 Doa pribadi warga jemaat 

 Pengenalan lagu-lagu baru 
 Doa  para  pelayan di konsistori 

 

UCAPAN  SELAMAT DATANG  
P2  : Selamat pagi/ sore/ malam jemaat sekalian. . . . .  

  Selamat datang di tengah persekutuan jemaat Gideon, Depok.  
  Saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di sini, 

kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah.  
  Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengupan syukur 

yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. 

   
Bagi Bapak/Ibu jemaat atau simpatisan yang membutuhkan pelayanan, 

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

 

Hari ini kita memasuki Hari Minggu XXI sesudah Pentakosta.  
Di dalam ibadah hari ini, kita akan bersyukur atas Hari Ulang Tahun ke-

71 Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. 
   

Untuk ketertiban beribadah, Bpk/ibu/Sdr/Sdri diminta dapat 
menonaktifkan telepon genggam dan memperhatikan putra/putri nya 

selama Ibadah berlangsung. 

 
Pemberita Firman saat ini akan disampaikan oleh ………. 

 
UNGKAPAN SITUASI  

Narator 1  ~ Didahului bunyi alat musik pukul ~ petugas yang telah ditunjuk 
sebelumnya bertutur :   

  71 Tahun . . . . 71 Tahun . . . . 71 Tahun . . . .  

  Ya, sudah 71 Tahun GPIB menggereja, menyejarah dan 
membumi di INDONESIA dalam rumah besar Negara-Bangsa 
yang penuh keberagaman, keunikan dan dinamika . . . terkadang 
menantang, namun penuh nilai-nilai kebaikan dan kebenaran 
yang memperkaya kehidupan; membuat persekutuan, pelayanan 
dan kesaksian GPIB makin indah dan bermakna bagi semua.  

  Seperti pemazmur bersyair : Engkau yang telah membuat aku 
mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan 
menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi 
Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah 
kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau 
menyanyikan syukur bagi-Mu dengan gambus atas kesetiaan-Mu, 
ya Allahku, menyanyikan mazmur bagi-Mu dengan kecapi, ya 
Yang Kudus Israel.’ (Mzm. 71:20-22) 
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  Ayo . . Mari . ., seperti pemazmur, kita menyanyikan syukur 
kepada Tuhan. 

 
Nyanyian Jemaat    GB. 246 “AKU MAU BERSYUKUR”    

Laki-laki   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. 
Semua   Ditinggikan diri-Mu di atas langit. 

  Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. 
  Ditinggikan diri-Mu di atas langit. 

 Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. 

 
Narator 2  ~ Didahului bunyi alat musik pukul ~ petugas yang telah ditunjuk 

sebelumnya berkisah :   
  71 Tahun . . . . 71 Tahun . . . . 71 Tahun . . . . 

  Selama 71 Tahun, Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat yang 
telah ikut menggereja, menyejarah dan membumi bersama 
gereja-Nya di INDONESIA, selalu dan senantiasa memimpin, 
menolong dan memberkati GPIB di kota, desa sampai ke pelosok 
negeri. Para pemimpin dan warga jemaatnya, lembaga dan 
sistem penatalayannya terus diperbarui dan memperbarui diri. 
Tidak ada yang berdiam diri dan hanya memikirkan kepentingan 
sendiri demi memuaskan hasrat insani. Semua sehati untuk maju 
dalam arak-arakan dan ziarah iman melakukan misi Allah 
membangun masyarakat sejahtera demi kesejahteraan umat dan 
kekuatan bangsa. 

       Mari . . kita memuji Tuhan atas segala kebaikan-Nya. 

Nyanyian Jemaat  GB. 225 “DARI SEMULA” 

Semua Dari semula t'lah Kau tetapkan 
hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, Tuhan.  

Rencana indah t’lah Kau siapkan 
bagi masa depanku yang penuh harapan. 

S’mua baik, s’mua baik 

s’gala yang t’lah Kau perbuat di dalam hidupku. 
S’mua baik, sungguh teramat baik;  

Kau jadikan hidupku berarti. 
   … hening  sejenak  

AJAKAN  BERIBADAH  
P2 :  Mari umat Tuhan, kita naikkan pujian bagi kemuliaan nama TUHAN. Kita 

berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah  

Persekutuan kita. 
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MENGHADAP TUHAN 
 

Nyanyian Jemaat  PKJ 55 : 1, 4, 5 “HAI, PUJI NAMANYA”                
(do=d; 4 ketuk) 

Semua : 

  

          
 

----- Prosesi Alkitab dibawa masuk 
 

4. Laki-Laki       Hai, puji namaNya, Adam dan Hawa, menurut                             
gambarNya kamu tercipta.                         

Perempuan   Hai, puji namaNya, segenap insan: mari semuanya                                              
menyembah Tuhan. 

5. Jemaat  Allah mengakhiri penciptaanNya di hari yang kudus, hari  
ketujuh. 
Kar'na dilihatNya baik semua akhirnya Allah pun 
memberkatinya. 

V O T U M 

PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit 
dan bumi.    (Mazmur 124 : 8) 

 

Nyanyian Jemaat: (menyanyi)  1    .   7  .  |  1    .    || 

                                                A        -          min. 
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NAS PEMBIMBING  
PF : “Jangan mengingini isteri sesamamu, dan jangan menghasratkan 

rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya 
perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apa pun yang 
dipunyai sesamamu.”  (Ulangan 5 : 21) 

 
S A L A M 

PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, 
Juruselamat kita, menyertai kamu. 

Jemaat: dan menyertaimu juga. 
 

 
Nyanyian Jemaat PKJ 46 : 1, 2, 3 “DALAM KUNGKUNGAN DUKA KELAM” 

 (do=g; 6 ketuk) 

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. Perempuan Dari dera kepapaanku,  

Laki-laki  ya Tuhanku, ‘ku datanglah, 
Perempuan dan mengecap kekayaanMu,  

Laki-laki  ‘ku datang padaMu. 

Semua   Dari cela keaibanku pada salibMu ‘kuberteduh, 
    dalam dosaku aku datang, ya Yesus, Tuhanku. 

 
3. Presbiter Dari hempasan badai deras,  

Jemaat ya Tuhanku, ‘kudatanglah, 
     Presbiter masuk ke dalam bandar tenang,  

Jemaat ‘ku datang padaMu.                

    Semua  Dari keputusasaanku masuk ke dalam anug'rahMu; 
                             dalam susahku aku datang, ya Yesus, Tuhanku. 

 
 (DUDUK) 

PENGAKUAN DOSA(P2 Menunggu jemaat tenang dan siap mengaku dosa) 

P2 : Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, 

marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Jemaat diberikan kesempatan 

untuk mengaku dosa-dosa secara pribadi, setelah itu saya akam 
memimpin pengakuan: 

 
. . . . warga jemaat mengaku dosa pribadi . . . . 

. . . . .diiringi instrumentalia . . . 
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P2. Ya Allah, di pergantian tahun kemandirian GPIB ini,  
kami datang mengaku dosa, kejahatan, khianat dan salah kami. 
Sebagai pemimpin, kami sering tidak berani mengambil resiko  

ketika persekutuan jemaat berada dalam tantangan.  
 

Kami cenderung mencari aman dan lari dari kenyataan. 
Seperti Daud, kami hanya tidur-tiduran,  

membiarkan orang-orang yang kami pimpin berjuang  
sendiri menghadapi tantangan; kami enggan maju  

dan berjuang bersama mereka.  
 

Ampunilah egoisme dan kesombongan kami.  
 

---Saat Hening--- 

P2. Ya Tuhan, di pergantian tahun kemandirian GPIB ini,  
kami datang mengaku dosa, kejahatan, khianat dan salah kami. 

Sebagai warga jemaat, kami sering masih dikuasai oleh hawa nafsu  
Kedagingan.  

Kami mengambil apa yang bukan milik kami.  
Kami berzinah untuk memuaskan hasrat kedagingan kami  

dengan sesama yang lemah dan tak berdaya.  
Seperti Batseba,  

yang tak berdaya merelakan diri ditiduri oleh Daud.  
 

Kami merencanakan yang jahat terhadap orang lain  
untuk menyembunyikan perbuatan dosa yang kami lakukan. 

 
Di hadapan-Mu, kami bersujud dan mengakui bahwa  

kejahatan dan dosa kami tidak tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan.  
 

Karena itu, kami memohon, kasihani dan ampunilah kami. 
 
Nyanyian Jemaat     KJ 382 : 1,2,4 ”YA YESUS TERKASIH” 

(Dinyanyikan setengah suara dan dengan lembut) 

1.  Kantoria   Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku, 

     kubuang dosaku demi namaMu. 
     Kau Jurus'lamatku, Pengasih benar. 

     Kasihku padaMu semakin besar. 

 
2.  Jemaat  Engkau lebih dulu mengasihiku; 

     Kauhapus dosaku dengan darahMu. 
      

    Menanggung sengsara Kau tidak gentar; 
     kasihku padaMu semakin besar. 
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4. Perempuan Di sorga mulia 'ku pasti senang 

         Laki-laki  memujiMu, Yesus, di dalam terang. 
         Semua  Nyanyianku ini tetap terdengar: 

            Kasihku padaMu semakin besar. 

 
BERITA ANUGERAH 

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

Roma 3 : 23 – 24  yang menyatakan : 
 

“Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah 
kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah 
dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam 
Kristus Yesus.”  

 

Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami 

memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita 
sekalian di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 

 
 

Jemaat Syukur kepada Tuhan. Amin. 
 
Nyanyian JemaatKJ 434 : 1,2“ALLAH ADALAH KASIH DAN SUMBER KASIH” 
 

Semua  Refrein: 

   Allah adalah Kasih dan Sumber kasih. 
   Bukalah hatimu bagi FirmanNya. FirmanNya: 

 
1. Laki-Laki  “Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. 

   Kamu dalam dunia, bukan dari dunia: 

   Aku yang memikul sengsaramu." 
 

2. Perempuan  "Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. 
     Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya: 

     Aku yang mendamaikan sengketamu." 

 

PERINTAH HIDUP BARU 

PF : Jemaat, marilah berdiri, dengarlah Perintah Hidup Baru seperti 
tertulis dalam Surat Efesus 5 : 1 – 11  yang mengatakan : 

 
“Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, ................” 
 

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 
seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah dunia! 
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Jemaat      GB  383               GLORIA, GLORIA, GLORIA      

 (la=c; 3/4 MM + 120) 

 

Semua :  Gloria, Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. 

 
 (duduk) 

Kesaksian Pujian 
. . . . Saat Teduh 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF : .................. 
 

PEMBACAAN ALKITAB 
PF : Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya! 

 

Jemaat     GB 394 HALELUYA     
(do=f; 2/4 MM + 72) 

 
Haleluya, Haleluya, Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya! 

Nyanyi dan soraklah, agungkan namaNya,  
Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya. 

 

P3 : Pembacaan Alkitab dari Kitab 2 Samuel 11 : 1 – 4  yang 
mengatakan: “. . . . . . . . .”  

   Demikian pembacaan Alkitab. 
PF : Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara 

kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 
Jemaat     KEPADAMU PUJI-PUJIAN    (GB 392b)      

(do=bes; 4/4 MM + 72) 
 

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan: 
ya Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. 

 (duduk) 
 
K H O T B A H  “KUATLAH MENGHADAPI COBAAN” 

 
. . . . . saat teduh untuk menghayati firman Tuhan 

 
 

JAWABAN JEMAAT 
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Jemaat Menyanyi:KJ 436 : 1, 2 “LAWANLAH GODAAN” 
do = as 6 ketuk (2 x 3) 

1. Jemaat  Lawanlah godaan, s"lalu bertekun; 

   tiap kemenangan kau tambah teguh; 

   nafsu kejahatan harus kautentang; 

   harap akan Yesus: pasti kau menang. 

 

    Semua Refrein: 

   Mintalah pada Tuhan, agar kau dikuatkan; 

   Ia b"ri pertolongan: pastilah kau menang 

 

2. Laki-Laki  Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah; 

    tindakanmu tulus tiada bercela: 

    Perempuan  junjung kebenaran, hidup dalam t"rang, 

    harap akan Yesus: pasti kau menang. 

 
Sakramen Baptisan Kudus (Khusus jam 09.00 WIB) 

Peneguhan Sidi (Khusus jam 19.00 WIB) 
 

 
PENGAKUAN IMAN         (berdiri) 

PF+J : AKU PERCAYA .................................................dst. 
 

(duduk) 
 

DOA SYAFAAT 

PF : ”.................................” (pada bagian akhir doa diberi kesempatan 
kepada jemaat berdoa pribadi)  

   Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon: 

J :   Kabulkanlah doa kami. 
PF : Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat, 

yang telah mengajar kami berdoa: 
J : BAPA KAMI YANG DI SORGA ..................................... dst. 

(Diakhiri dengan menyanyi) 
J :     KAR’NA ENGKAULAH      (GB 389b)      
(do=bes; 4/4 MM+80) 

Kar’na Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa 
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 

 

Kesaksian Pujian 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 
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P4 : Jemaat, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi 
persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab:  

   “Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam 
rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di 
rumah-Ku dan ujilah Aku, firman TUHAN semesta alam, 
apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap 
langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai 
berkelimpahan.” (Maleakhi 3 : 10)  

             Diberitahukan kepada Jemaat sekalian, mulai Ibadah Hari Minggu 
saat ini akan diedarkan dua kantong persembahan.  

  Dimana kantong kedua akan digunakan untuk mendukung pencarian 
dana Persidangan Sinode Tahunan GPIB tahun 2020 sesuai Surat 
Panitia PST Nomor 21/Pan-PST/X/2019. 

 
  Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

Jemaat  PKJ 146 : 1, 2, 3 “BAWA PERSEMBAHANMU” 
do = f 2 ketuk 

 

1.  Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan 
 dengan rela hatimu, janganlah jemu. 

 Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. 
 

 Refrein: 

 Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. 
 Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. 

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

(Persembahan Persepuluhan,Persembahan Syukur,dll) ke Kotak Persembahan yang 
tersedia. Setelah itu menyanyikan bait selanjutnya--- 

 
 
2.  Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi 

oleh apa saja pun dalam dunia. 
Kasih dan karunia sudah kau terima. Refr, ..... 

 
---Jemaat memberikan persembahan melalui pundi persembahan 

                                             yang diedarkan oleh Majelis Jemaat bertugas--- 
 

3.  Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai 

agar kerajaanNya makin nyatalah. 
Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. 

 
DOA SYUKUR 

P4 : Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada 
Tuhan dalam doa syukur: 
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      Ya Tuhan, kami bersyukur karena rahmat, kasih dan berkat-Mu 
dilimpahkan dalam hidup dan kerja-layan kami.  

Jemaat: Saat ini kami dimampukan memberi persembahan 
persepuluhan, persembahan syukur dan persembahan 

sukarela guna menunjang pelayanan kasih dan keadilan 

kepada sesama untuk kemuliaan nama Tuhan. 

P4 : Terima dan kuduskan, ya Tuhan. Urapi para pemimpin, baik di 

Sinode maupun di Jemaat-Jemaat agar dimampukan menatalayani 
uang dan harta milik Tuhan dengan jujur dan benar. Biar di usia ke-

71 Tahun ini, GPIB makin diberkati dan menjadi berkat melalui 
persekutuan, pelayanan dan kesaksian yang dilakukan dengan 

penuh semangat oleh para pemimpin dan warganya.   

Jemaat:  Dalam nama Tuhan Yesus, terima syukur kami. Amin. 
 (duduk) 

 
P E N G U T U S A N 

WARTA JEMAAT 

P6 : ................... 
PESAN HUT KE-71 GPIB 

 
AMANAT PENGUTUSAN                                                  (berdiri) 
PF : ........... 
Jemaat  GB 252 : 1, 4  “BERPEGANGLAH PADA JANJI TUHANMU” 

(do=A; 4/4) 

Semua        1.  Berpeganglah pada janji Tuhanmu. 
                Di sepanjang masa Ia beserta. 

                Angkatlah pujian, puji nama-Nya, 
                berpeganglah pada janji-Nya. 

 
                Reff: 

Jangan bimbang, berpeganglah pada janji  

Jurus'lamat. 
                Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. 

 
Laki-Laki   4.  Berpeganglah pada janji Tuhanmu, 

      hidupmu tambatkan pada kasih-Nya. 

Perempuan    Roh Kudus menuntun jalan hidupmu 
      berpeganglah pada janji-Nya. Refr, ..... 
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B E R K A T 
PF   : Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah 

berkat-Nya: ........................ 
  

   “Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu 

dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman 
kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-

limpah dalam pengharapan.” 
   (Roma 15:13) 

 
Jemaat: (menyanyi) GB 402a         “AMIN”        

 (do=c; 4/4 MM + 84) 

 
 

 
 

 

Jemaat tetap berdiri: 
- Prosesi Alkitab dibawa keluar untuk disaksikan 

- Bersaat-teduh   
- Salam persekutuan dengan saudara di sekitar kita – salam pastoral. 

 
Selamat hari Minggu, 

Selamat Ulang Tahun ke-71 GPIB 
Tuhan memberkati kita sekalian 

 
 
 
 
 
 
 


