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 Doa Persiapan, Doa pribadi warga jemaat,  Penjelasan 
 

 PEMBACAAN TEKS PROKLAMASI 
 

PROKLAMASI 
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-
hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan 
dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 
 

Jakarta 17 Agustus 1945 
Atas nama bangsa Indonesia 

Soekarno-Hatta 
 

 PEMBACAAN TEKS PANCASILA    
PANCASILA 

 1.  Ketuhanan Yang Maha Esa 
 2.  Kemanusiaan yang adil dan beradab 
 3.  Persatuan Indonesia 
 4.  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan  
      dalam permusyawaratan/perwakilan 

5.  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 
 

 MENYANYIKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA  
Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku. 
Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. 
Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah airku. 
Marilah kita berseru Indonesia bersatu 
Hiduplah tanahku hiduplah negeriku,  
Bangsaku rakyatku semuanya. 
Bangunlah jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia raya. 
Indonesia raya merdeka, merdeka tanahku negeriku yang kucinta 
Indonesia raya, merdeka, merdeka hiduplah Indonesia raya 
Indonesia raya merdeka, merdeka tanahku negeriku yang kucinta 
Indonesia raya merdeka, merdeka hiduplah Indonesia raya. 

 

. . . . . persiapan ibadah 

UNGKAPAN SITUASI 
PL Kita, sebagai warga Negara Republik Indonesia, patut bersyukur dan 

berterimakasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah 

menganugerahkan bangsa yang besar dengan jumlah penduduk 

kurang lebih dua ratus enam puluh tujuh juta jiwa. Memiliki tujuh 
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belas ribu pulau dan hadir dalam keberagaman yang Bhinneka Tunggal 

Ika serta memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. 

Kita juga bersyukur, karena Tuhan Yesus Kristus tetap melindungi serta 

memberkati negara dan bangsa Indonesia bersama seluruh rakyatnya 

ditengah dampak pandemi Covid-19 yang masih mewabah sampai saat 

ini. Melalui ibadah ini, kita berdoa agar pemerintah dan semua elemen 

negara bangsa bersama seluruh rakyat Indonesia, khususnya para 

nakes diberi hikmat, kekuatan, kesehatan, ketabahan dan kesabaran 

oleh Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya hanya satu, agar kita semua 

semakin bersemangat dalam bekerja bersama dan sama-sama bekerja 

dalam ketulusan untuk mematahkan mata rantai penularan Covid-19. 

Harapan kita semua, tingkat penularan semakin melandai, semua yang 

sakit akan sembuh, angka kematian semakin menurun, ekonomi 

bertambah pulih dan terus bertumbuh serta kehidupan Indonesia 

mencapai kestabilan.  

Tema Perayaan HUT RI ke-76 adalah “INDONESIA TANGGUH. 

INDONESIA MAJU”. Tema ini sejalan dengan Tema Tahunan GPIB 

2020-2021, “MENGUATKAN TATANAN BERGEREJA AGAR 

MENDATANGKAN BERKAT MASA DEPAN BAGI UMAT DAN 

MASYARAKAT” (Ibrani 11:8-10). Artinya, sebagai warga negara, kita 

diajak bergandengan tangan bersama pemerintah dan seluruh elemen 

masyarakat untuk membangun, memajukan serta memulihkan bangsa 

dan negara, terlebih dalam mengatasi pandemi Covid-19 bersama 

dampaknya. Mari, kita berjalan bersama menuju Indonesia yang 

semakin tangguh dan bertumbuh sehingga seluruh umat dan 

masyarakat dapat menikmati masa depan yang sejahtera.  

 

~~~ saat teduh 

AJAKAN BERIBADAH 

PL Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk 

menyambut Firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. 
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I. M E N G H A D A P  T U H A N 

NYANYIAN JEMAAT   GB 15 : 1&2  “HALELUYA, PUJI TUHAN” 

1.   Haleluya Puji Tuhan. Puji Dia, Mahakuasa.  

Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. 

Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di surga. 

Dia memberikan nafas bagimu.  

Haleluya! Puji Tuhan s’lamanya. 

2.   Haleluya Puji Tuhan. Puji Dia, Mahakuasa.  

Lagu indah hai nyanyikan bagi Dia, Rajamu. 

Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. 

Bersyukurlah pada Dia, Tuhanmu 

Haleluya! Puji Tuhan s’lamanya. 

 

DOA HARI INI 
PL Ya Allah Tritunggal - Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dimuliakanlah nama-

Mu. Kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan kemerdekaan 
bagi Bangsa dan Negera, Republik Indonesia. Engkau menghalau para 
penjajah melalui perjuangan dan pengorbanan nenek moyang kami 
dalam semangat persatuan.  

  Harkat dan martabat kami sebagai bangsa yang terjajah diangkat dan 
dipulihkan. Kini, kami menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat.  

  Ya Allah Tritunggal, dalam kemerdekaan di usia ke-76 Tahun ini, kami 
dijajah kembali. Penjajah kali ini bukan berasal dari bangsa lain, tetapi  
pandemi Covid-19 yang memberi dampak luar biasa bagi kehidupan 
bangsa dan negara kami bahkan dunia. Banyak warga masyarakat yang 
terpapar dan meninggal dunia. Tangis dan air mata kesedihan, 
ketakutan dalam penderitaan menggema. Pemerintah kami dari pusat 
sampai daerah sedang berjuang dan bekerja keras untuk 
menghentikan penularan. Para tenaga kesehatan sedang berusaha 
keras untuk menyembuhkan yang sedang sakit dan mengurangi angka 
kematian. Namun, betapa mirisnya hati Ketika mendengar vdan 
melihat betapa banyaknya berita bohong disebarkan untuk 
menyesatkan warga masyarakat. Akibatnya, masih banyak yang 
enggan menerapkan protokol kesehatan dan tidak mau divaksin. Para 
penyebar berita bohong terus berusaha mengganggu fokus 
pemerintah bersama seluruh elemen bangsa, termasuk gereja dalam 
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usaha memutus mata rantai penularan.    
  Ampunilah kami ya Tuhan atas segala kesalahan, kelalain, keteledoran 

bahkan kejahatan hati kami. Semuanya itu telah mendatangkan 
penderitan bagi kami dan sesama. Ya, Allah Tritunggal, nyatakan 
kuasa-Mu dan bebaskanlah kami dari jajahan pandemic Covid-19 ini. 
Berikanlah pengertian dan kemauan yang kuat di dalam diri kami 
untuk patuh dan taat pada aturan pemerintah untuk menerapkan 
protokol Kesehatan demi Kesehatan bangsa dan negara juga dunia. 
Kiranya di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 Tahun, menjadi 
awal bagi kami semua untuk dapat merasakan kemerdekaan dari 
jajahan pandemi Covid-19 ini. Juga sebagai penyemangat bagi kami 
untuk kembali bangkit, mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai 
Pancasila dan semangat Berbhineka Tunggal Ika.  

  Inilah doa kami kami. Dengar dan jawablah, ya Allah. Amin. 

LITANI MAZMUR 138 : 1 – 5 (Responsoria/Berbalasan)   
                      Duduk  

NYANYIAN JEMAAT   GB 120 : 1 “KRISTUS MEMANGGIL DIRIKU” 

1. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu 

untuk wartakan kebenaran firman-Nya. 

Jangan abaikan suara-Nya, jangan tegarkan hatimu, 

Kristus memanggil dan mengutus dirimu. 

Reff. Dia memanggil, Dia mengutus 

   Dia membimbing dan besertamu selamanya. 

 

II. PELAYANAN FIRMAN 

D O A ........... 

PEMBACAAN ALKITAB 
PF  Mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Roma 8:9-11 yang 

mengatakan..... 

Demikianlah Firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya! 
 

Umat   Haleluya (GB 394) 

 Duduk 

Khotbah :   

“TANDA SESEORANG MILIK KRISTUS” 
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J A W A B A N  U M A T 

 

NYANYIAN JEMAAT   KJ 251 : 1&2  “MAJU, BERJUANGLAH TERUS” 

 

 

 

 

 

2.   Oleh berkat anugerah jalur benar jalanilah; 

Kristus sendiri Jalanmu dan Kemenangan bagimu. 

 

DOA SYAFAAT  

PF  : (Doa Syafaat diakhiri dgn Doa Bapa Kami & Doxologi GB 389b) 

 

PENGUCAPAN SYUKUR 

PL Tetapi, syukur kepada Allah! Dahulu memang kamu hamba dosa, 

 tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati  

pengajaran yang telah diteruskan kepadamu.  

Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran.   

J Mari rayakan kemerdekaan dengan penuh syukur pada Tuhan  

dan kerelaan membangun masyarakat sejahtera demi Kesejahteraan  

umat dan kekuatan bangsa. 

 

NYANYIAN  JEMAAT KJ 337 : 1&3   “BETAPA KITA TIDAK BERSYUKUR” 
 

 1.   Betapa kita tidak bersyukur; bertanah air kaya dan subur; 

      lautnya luas, gunungnya megah,  

      menghijau padang, bukit dan lembah 
 

   Reff. Itu semua berkat karunia Allah yang Agung, Mahakuasa; 

   Itu semua berkat karunia Allah yang Agung, Mahakuasa.  
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….. saatnya memberi persembahan ..... 
 

--- Persembahan dapat dimasukkan ke dalam Amplop  
yang sudah disediakan oleh keluarga dan dibawa ke Gereja,  

atau menggunakan persembahan digital atau  

dengan cara transfer ke rekening Gereja.  ---  

 

 

 

 
 

 3. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang; 

  indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh.  Refr. 

 

DOA PERSEMBAHAN 

PL Jemaat, mari menyerahkan syukur dan diri kita  

  sebagai persembahan yang hidup dan kudus kepada Allah:  
 

PL Ya Allah, Tri Tunggal, terimalah syukur kami, atas karya kuasa-Mu yang 

telah menyelamatkan kami, Negara dan Bangsa kami dari dulu, sekarang 

dan di zaman yang akan datang.   

  Ya Allah  Tri Tunggal, terimalah syukur dan penyerahan hidup kami  melalui 

persembahan sukrela ini. Urapi dan kuduskanlah, ya Allah, agar dipakai 

untuk kemuliaan nama-Mu.  
 

J Tolonglah kami anak-anak-Mu di negara tercinta  Indonesia agar terus 

berkarya dengan kreatif di tengah kesulitan dalam mengelola sumber daya 

alam dan manusia demi keselamatan dan kesejahteraan bagi bangsa kami 

agar menjadi kuat dan unggul.  Berani berperilaku tulus dan jujur di jalan 

kebenaran-Mu. 
 

P + J  Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.  A m i n 
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P E N G U T U S A N 
 

AMANAT PENGUTUSAN                      Berdiri 
PF Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus; kembalilah dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Jadilah warga negara Indonesia yang baik, 

tulus, jujur, adil dan benar; penuh semangat, aktif dan kreatif serta 

visioner dalam mengisi kemerdekaan. Bertindaklah di dalam Jalur 

kebenaran Allah untuk mendatangkan damai sejahtera bagi semua 

orang, menuju Indonesia Tangguh.  Indonesia Tumbuh.  

NYANYIAN JEMAAT  KJ 336 : 1,2&4  “INDONESIA, NEGARAKU” 

1. Indonesia, negaraku, Tuhan yang memb’rikannya; 
Kuserahkan di doaku pada Yang Mahaesa. 
 

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. 
 

BERKAT 

PF Angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan.  

   Terimalah berkat-Nya:  

  “Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara 
hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.  

 
Umat   : (GB 402b)  Amin 
    

 

   Jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri – Salam pastoral secara virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 Tuhan Yesus Memberkati 


