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Ucapan Selamat Datang 

PL:  Shalom, 
  Majelis Jemaat GPIB Gideon mengucapkan selamat datang dan  

selamat beribadah dalam ibadah Syukur HUT Kemerdekaan Republik 

Indonesia yang ke -76. kiranya ibadah ini menjadi persekutuan, 
perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan 

menjadi berkat bagi kita. Mari kita mengucap Syukur atas 
           kemerdekaan yang boleh kita miliki sampai dengan saat ini 

Pemberita firman saat ini akan disampaikan oleh Pnt. Silvanus      
Yulian Wenas 

 

Ungkapan Situasi 
Tuhan  Allah  Semesta  Alam  dengan  kasih  dan  kebaikan-Nya  telah  

memelihara alam indah Indonesia dan menjaga kesatuan  kita  
sebagai bangsa yang beragam sukunya, bahasanya,  budaya  dan  

keyakinannya.   

Allah juga yang telah membebaskan dan memimpin bangsa dan 
negara mencapai 76 Tahun Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh.  

Di  hari  istimewa  ini  kita  bersyukur  dan  merayakan  kemerdekaan  
kita sebagai bangsa yang bebas dan bermartabat seraya memohon 

anugerah Tuhan  untuk  tetap  memimpin  dan  melindungi  negeri  
tercinta  ini  dari upaya-upaya memecah belah dan menghancurkan. 

Merdeka, merdeka, merdeka! 

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) 
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Pembacaan Teks Proklamasi Kemerdekaan 

 
AJAKAN BERIBADAH 

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

persekutuan kita. 
 

MENGHADAP TUHAN 
 

Jemaat :  Terpujilah Allah, HikmatNya Besar (GB 164:1 & 3) 
do=G 3/4 

 

1.  Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar; 
  Begitu kasih-Nya dunia cemar, 

  Sehingga dib'rilah Putera-Nya kudus, 
  Mengangkat manusia serta menebus. 

 

  Refrain: 
  Pujilah, pujilah! Buatlah dunia 

  Bergemar, bergemar mendengar suara-Nya. 
  Dapatkanlah Allah demi Putera-Nya, 

  b'ri puji pada-Nya sebab hikmat-Nya. 
 

3.  Tiada terukur besar hikmat-Nya; 

  penuhlah hatiku sebab Anak-Nya. 
  Dan amatlah k'lak hati kita senang 

  melihat Sang Kristus di sorga cerlang. Refr 
 

Votum 

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

  (Mzm 124:8) 
Jemaat : 1  .  1 . || 

   A-min 

 
Nas Pembimbing (Galatia 5 : 13) 

PF Nas Alkitab yang membimbing kita dalam HUT Kemerdekaan RI ke 76 
ini adalah: “Saudara-saudara,  memang  kamu  telah  dipanggil  untuk 

merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu 
sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan 

layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.” 
Salam 
PF Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus 

Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau (1 Tim. 1:2) 
Jemaat  dan menyertaimu juga 
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Jemaat: TUHANKU YESUS (KJ 19 : 1, 5) 
do = es 2 ketuk 
 
1.  Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan Manusia, 
  Kau kukasihi, Kau Junjunganku, Bahagiaku yang baka. 
 

5.  Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam diri-Mu. 
  Yang Mahaindah, Harga sorgawi, hanya Engkau, ya Tuhanku! 

 

 … duduk 
Doa Hari Ini  

PL: Tuhan Allah kami, berkatilah Bangsa Indonesia menjadi Indonesia 

Tangguh dan Indonesia Tumbuh. Kami sudah menjalani 76 tahun 

kemerdekaan, dan banyak pengalaman yang berhasil kami atasi bersama, 

terkait masalah-masalah social, ekonomi, politik maupun budaya. Kami 

mengerti tugas masih Panjang, masalah masih banyak, perjuangan belum 

selesai untuk membawa Indonesia pada kesatuan rasa yang sama. Ya 

Tuhan Pandemi Covid 19 bisa saja membuat Persatuan bangsa menjadi 

pudar. Tetapi justru dalam masa Pandemi ini Kepedulian dan Tindakan 

Kasih kepada sesama dalam bentuk bantuan pada yang membutuhkan 

semakin menguat. Selalu ada saja hal yang dapat mencabik bangsa ini, 

tetapi kami bersyukur karena Engkau selalu ada dalam bangsa ini. Yang 

buruk tidak terjadi, yang baik semakin membaik. Ajarkan kami memiliki 

pikiran positif, kreatif dan inovatif. Hadirlah melalu kami para pemuda 

yang bangga akan keIndonesiaan kami, untuk selalu bergandengan 

tangan bersama memajukan Indonesia. Ya Tuhan, gereja sebagai salah 

satu alat pembentukan karakter baik, yang tugasnya memotivasi umat 

untuk hidup baik dan benar di hadapan Tuhan, memiliki tugas yang tidak 

ringan untuk hadir sebagai terang di tengah bangsa ini. Tolonglah agar 

gerejaMu tidak eksklusif berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi ingat siapa 

dan apa pengutusannya di dalam dunia ini, sehingga peranan gerejapun 

besar dalam rangka menjaga keutuhan berbangsa serta memperjuangkan 

masa depan bangsa. Terima kasih untuk 76 tahun pengalaman berjalan 

bersama- Mu Tuhan dalam bangsa ini. Amin 

 

Jemaat :             INDONESIA, NEGARAKU (KJ 336 : 1, 2, 4) 
do = d 3 ketuk 

 
1.  Indonesia, negaraku, 

  Tuhan yang memb’rikannya; 

  kuserahkan di doaku 
  pada Yang Mahaesa. 



  

                                                                                                 hal 5 

2.   Bangsa, rakyat Indonesia, 

  Tuhanlah pelindungnya; 
  dalam duka serta suka 

  Tuhan yang dipandangnya. 

 
4.  Dirgahayu Indonesia, 

  bangsa serta alamnya; 
  kini dan sepanjang masa, 

  s’lalu Tuhan sertanya. 
 

                          PEMBERITAAN FIRMAN 

 
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

PF  .  .  .  .  . 
Pembacaan Alkitab 

PF Jemaat disilahkan berdiri untuk mendengar Firman Tuhan, 

Haleluya! 
Jemaat Haleluya (GB 394) 

 Haleluya, Haleluya, Pujilah Tuhanmu s’lamanya Haleluya! 
 Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya, 

 Pujilah Tuhanmu s’lamanya Haleluya! 
PL Bacaan alkitab pada hari ini terambil dari Roma 7 : 13-20 

yang mengatakan.................... 

 . . . . . Demikian pembacaan alkitab 
PF Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaan-Nya 

dan ucaplah syukur kepada Allah 
 

Umat KEPADAMU PUJI-PUJIAN (GB 392a) 

 Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 
 Bapa, Put’ra, dan  Roh Kudus sampai kekal dan abadi 

 
KHOTBAH 

 

JAWABAN UMAT 
 

Jemaat  SERIKAT PERSAUDARAAN (KJ 249 : 1, 3) 
do = bes4 ketuk 
 
1.  Serikat persaudaraan, berdirilah teguh! 
  Sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. 

  Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, 
  berdamai, bersejahtera, dengan pengasihan. 
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3.   Dan masing-masing kamu pun dib'ri anugerah, 

  supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. 
  Hendaklah hatimu rendah, tahu: Tuhan berpesan 

  jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. 

   … berdiri 
Pemahaman Iman GPIB tentang Negara dan Bangsa 

PF 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 
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 Roh 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; 
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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 
PL ............... 

 

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 

 
Refr itu semua berkat karunia, Allah yang Agung, Mahakuasa 

  itu semua berkat karunia, Allah yang Agung, Mahakuasa 
 

persembahan Ibadah Hari Minggu, persembahan persepuluhan, persembahan syukur dan 

persembahan lainnya dapat melalui transfer  

Bank BCA nomor 546-5345842 atas nama Himawan Kunto D.A (Ketua IV PHMJ 

GPIB. Jemaat Gideon)  

Bank BRI nomor 2005-01-000052-56-0, KCP. Kalisari  

atas nama Majelis Sinode GPIB QQ GPIB. Gideon Depok.  

Bagi warga jemaat yang melakukan transfer bank mohon dapat mengirimkan konfirmasi melalui 

whatsapp ke nomor  

Hotline Service GPIB. Gideon, 0812-1276-9976 

 
J  Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna  

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

Refr 
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Doa Persembahan 

PL Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan kepada Tuhan dalam doa   
            syukur : 

PL Telah 76 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 
PL&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 

Amanat Pengutusan 
PF  Pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan 

lakukanlah Firman Tuhan yang sudah saudara dengar. 
 

Jemaat : ALLAH SUMBER RAHMAT (GB 345) 
  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 

 
  Mari kita saling menerima, satu sama lain dalam kasih-Nya 

  Mari pelihara kerukunan, persaudaraan di dalam Tuhan. Refr 
 

Berkat 

PF 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…. 


