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UCAPAN SELAMAT DATANG
P2 Selamat pagi jemaat sekalian. Selamat datang di tengah
persekutuan jemaat GPIB Jemaat Gibeon
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 pengucapan
syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita.
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.
Pemberita Firman saat ini akan disampaikan oleh Pdt. Novina
Malawau.
UNGKAPAN SITUASI
Narator 1
~ setengah berlari ke bagian depan ruang ibadah sambil memukul
kentongan bambu ~ 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)
Ayo…Mari…, seperti pemazmur, kita menyanyikan syukur kepada
Tuhan.
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Kidung Pujian  GB 246 “AKU MAU BERSYUKUR”
U Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa,
Aku mau bermazmur bagi-Mu, ya Tuhan.
Kar’na kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi;
Kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan.
Ditinggikan diri-Mu di atas langit.
Kemuliaan-Mu mengatasi bumi.
Ditinggikan diri-Mu di atas langit.
Kemuliaan-Mu mengatasi bumi.

do = Bes 4/4 MM 88

Narator 2
~ setengah berlari ke bagian depan ruang ibadah sambil memukul
kentongan bambu ~ berkisah :
71 Tahun . . . . 71 Tahun . . . . 71 Tahun . . . .
Selama 71 Tahun, Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat yang
telah ikut menggereja, menyejarah dan membumi bersama gerejaNya 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 arakarakan dan ziarah iman melakukan misi Allah membangun
masyarakat sejahtera demi kesejahteraan umat dan kekuatan
bangsa.
Mari . . kita memuji Tuhan atas segala kebaikan-Nya.
berdiri
Kidung Pujian GB 225 “DARI SEMULA T’LAH ‘KAU TETAPKAN”
do = Bes 4/4 MM 69

U

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.
Refr: 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 Umat Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dan menyambut FirmanNya hadir di tengah-tengah Persekutuan kita.
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I.

MENGHADAP TUHAN

Kidung Pujian  KJ 15 : 1-3 “BERHIMPUN SEMUA”
do = D 3 ketuk

U 1. Berhimpun semua menghadap Tuhan
dan pujilah Dia, Pemurah benar.
Berakhirlah segala pergumulan,
diganti kedamaian yang besar.
----- Prosesi Alkitab dibawa masuk ----Pmp 2. Hormati nama-Nya serta kenangkan
mujizat yang sudah dibuat-Nya.
Lk2
Hendaklah t’rus syukurmu kaunyatakan
di jalan hidupmu seluruhnya.
U

3. Berdoa dan jaga supaya jangan
penggoda merugikan jiwamu.
Di dunia tegaklah kemenangan
dan dasarnya imanmu yang teguh.

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

1 . 7 . 1 . (KJ 476b)
A
min

NAS PEMBIMBING Ulangan 5 : 21
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.”
SALAM
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus
Yesus, Juruselamat kita, menyertai kamu.
U

dan menyertaimu juga.

Kidung PujianKJ 441 : 1 “KUINGIN MENYERAHKAN”
do = F 4 ketuk

U 1. Kuingin menyerahkan seluruh hidupku,
sekalipun tak layak kepada Tuhanku.
Kubunuh keinginan dan hasrat hatiku,
supaya hanya Tuhan mengisi hidupku.
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duduk
PENGAKUAN DOSA
P2 Umat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan
hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita:
. . . . warga jemaat mengaku dosa pribadi . . . .
. . . . .diiringi instrumentalia GB 27. . . .

Kidung Pujian  GB 27 : 1 “YA TUHAN, KAMI MENGAKU”
Kantoria

1.

do = C 3/4 MM + 66

Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati,
di kata dan di tindakan: ampunilah dosa kami!
. . . . .diiringi instrumentalia GB 27. . .
. . . . pengaku dosa 1 berjalan maju di depan ruang ibadah . . . .
sambil mengaku dan bersujud . . . .
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.

Kidung Pujian  GB 27 : 3 “YA TUHAN, KAMI MENGAKU”
do = C 3/4 MM + 66

U 3. Betapa lama, ya Tuhan, tak sungguh kami kasihi,
sesama kami di dunia: ampunilah dosa kami!
. .diiringi instrumentalia GB 27. . .
. . . . pengaku dosa 2 berjalan maju di depan ruang ibadah . . . .
sambil mengaku dan bersujud . . . .
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.
5

Karena itu, kami memohon, kasihani dan ampunilah kami.
Kidung PujianGB 27 : 4 “YA TUHAN, KAMI MENGAKU”
do = C 3/4 MM + 66

U 4. Betapa lama kesumat merusak hati nurani;
demi pengasihan Kristus, ampunilah dosa kami!
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.
U

Syukur kepada Tuhan. Amin.

Kidung PujianKJ 354 “DENGAN LEMBUT TUHANKU”
U
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PERINTAH HIDUP BARU
berdiri
PF Umat Tuhan, mari dengar Perintah Hidup Baru seperti tertulis
dalam Efesus 5 : 1 – 11 yang mengatakan : “…………………….”
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam
seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah dunia!
Kidung PujianGB 383 “GLORIA, GLORIA, GLORIA”
la = C 3/4 MM + 120

U

Gloria, Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo.
duduk

Kesaksian Pujian
II.

PEMBERITAAN FIRMAN

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PF ………………………………..................
PEMBACAAN ALKITAB
PF Mari mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya!
U

GB 393 “HALELUYA”

berdiri

do = d 4/4 MM + 72

P3 Pembacaan Alkitab dari 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.
U

GB 392b “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”

do = Bes 4/4 MM + 72

duduk
KHOTBAH
. . . . . saat teduh untuk menghayati firman Tuhan
III.

JAWABAN JEMAAT

Kidung PujianGB 276 : 1-3 “ADA INTAN CEMERLANG”
do = D 4/4 MM + 84
U 1. Ada intan cemerlang dalam lumpur yang keruh,
cari dan bersihkanlah guna tajuk Rajamu.
Refr: Jiwa-jiwa yang terhilang bawa pada Tuhanmu;
jadi intan yang gemilang di mahkota Rajamu.
Lk2 2. Banyak jiwa mengeluh dalam dosa terjerat;
Prp
bagai intan yang redup angkat dan murnikanlah.
U
Refr: …..
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Prp 3. Intan yang kecil besar pada Tuhan bawalah;
Lk2
disucikan darah-Nya hingga kilau gemerlap.
U
Refr: Jiwa-jiwa yang terhilang bawa pada Tuhanmu;
jadi intan yang gemilang di mahkota Rajamu.
PENGAKUAN IMAN
berdiri
PF Umat Tuhan, mari bersama semua orang percaya di segala waktu
dan tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli.
Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata:
Aku percaya. . .
duduk
DOA SYAFAAT
PF ”.................................” (pada bagian akhir doa diberi kesempatan
kepada jemaat berdoa pribadi)
Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon:
U

Dengarkanlah doa kami.

PF Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan
Juruselamat, yang telah mengajar kami berdoa:
Bss

Bapa kami . . . (diakhiri doksologi KJ 475)

Kesaksian Pujian
PENGUCAPAN SYUKUR
P4 Umat Tuhan, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan
memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab
Maleakhi 3 : 10 yang menyatakan: “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 tingkaptingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai
berkelimpahan.”
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
--Dipersilakan bagi warga jemaat membawa Persembahan Persepuluhan/ Syukur/
Dana PEG ke depan di kotak yang telah tersedia. Setelah itu diedarkan Pundi
Merah untuk Kas Jemaat, Pundi Hitam untuk Panitia Renovasi Atap Gereja dan
Pastori I (Khusus 09.00 BAJEM untuk Panitia Pelembagaan Bajem)
(diiringi intrumentalia)—
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Kidung Pujian GB 77 : 1-2 “PERSEPULUHANMU”
Kantoria
do = E 4/4 MM 88
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.
Refr: Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu.
Janganlah kau kuatir akan hari esokmu, Ia menjagamu.
Persepuluhan dari tanganmu asalnya juga dari Tuhanmu
Dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau b’ri;
Itulah janjiNya.
--Menyanyikan Bait 2 setelah pundi diedarkan, Umat tetap duduk—

U 2. Persepuluhanmu yang sudah kau beri
memuliakan Sang Pemberi.
Persepuluhanmu yang sudah kau beri
menjamin hidup sesamamu.
Persepuluhanmu yang sudah kau beri
menjadi akta di hidupmu;
percayalah teguh Tuhan Sang Pemberi
menjamin hidupmu. Refr: ……..
DOA SYUKUR
berdiri
P4 Umat Tuhan, mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan
dalam doa syukur:
Ya Tuhan, kami bersyukur karena rahmat, kasih dan berkat-Mu
dilimpahkan dalam hidup dan kerja-layan kami.
U

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.
U

Dalam nama Tuhan Yesus, terima syukur kami. Amin.
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duduk
IV.

PENGUTUSAN

WARTA JEMAAT
AMANAT PENGUTUSAN
berdiri
PF Mari kita jadikan gereja kita sebagai tempat bersekutu, tempat
saling melayani. saling mengasihi, saling memotivasi dan saling
menguatkan. Hidup di luar sana sudah berat, bangunlah sukacita
dan kebahagiaan dalam persekutuan kita, sehingga kita kuat
menghadapi realitas di luar sana.
Kidung Pujian  KJ 407 : 1-2 “TUHAN, KAU GEMBALA KAMI”
do = D 4 ketuk
U 1. Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami, domba-Mu;
b’rilah kami menikmati hikmat pengurbanan-Mu.
Tuhan Yesus, Jurus’lamat, kami ini milik-Mu,
Tuhan Yesus, Jurus’lamat, kami ini milik-Mu.
U 2. Kau Pengawal yang setia, Kawan hidup terdekat.
Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat.
Tuhan Yesus, Jurus’lamat, kami mohon, b’ri berkat.
Tuhan Yesus, Jurus’lamat, kami mohon, b’ri berkat.
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 kepada-Mu dan memberi
engkau damai sejahtera
U

GB 402c “AMIN”

do = F 4/4 MM 112
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Selamat hari Minggu,
Selamat Ulang Tahun ke-71 GPIB
Tuhan memberkati kita sekalian
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