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Persiapan diri 
◦ Doa pribadi warga jemaat          ◦ Para pelayan berdoa di Konsistorium 

 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P.2 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi / sore . . . . . . 

Pemberita Firman dan Presbiter bertugas mengucapkan selamat 
datang dan selamat beribadah di hari Minggu XXIII sesudah 

Pentakosta. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan pengucapan syukur 
untuk mengingat dan merayakan karya kasih Tuhan yang ajaib 

disepanjang perjalanan Pengutusan dan Pelayanan Gereja Protestan di 

Indonesia bagian Barat yang memasuki usia ke tujuh puluh tiga 
tahun. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi pertemuan, 

perayaan dan ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. 
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. 

Pemberita Firman dalam Ibadah ini adalah  

Pdt. Amperiyana Nguru ~ Pukul, 09.00 Wib 

    Pdt. Melkianus Nguru ~ Pukul, 17.00 Wib 
 

UNGKAPAN SITUASI 
P.2 Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, adalah bagian dari gereja 

Tuhan yang dihadirkan di bumi ini, tempat Injil diberitakan, kebenaran 

dinyatakan, dan keadilan diperjuangkan. Gereja Tuhan yang terus 

hadir membaharui diri dari masa ke masa, dari satu kepemimpinan 
kepada kepemimpinan berikutnya. Tuhan-lah satu-satunya Sang 

Penggerak yang menggerakkan ke segala arah perjalanan GPIB, 
hingga disini dan saat ini… 

J  Kami bersyukur, kami mengangkat hati, kami menyanyikan 
pujian, kami bersimpuh dalam doa, kami menyatu dalam 

persekutuan yang beribadah kepada Tuhan, Sang Kepala 

Gereja,,, 
-SAAT TEDUH- 

 

AJAKAN BERIBADAH 

P.2 Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di 
tengah-tengah persekutuan kita 

 
MENGHADAP TUHAN 

 

Jemaat Menyanyi Kidung Jemaat 1 : 1-2  “Haleluya! Pujilah!”  
 

Reff: Haleluya! Pujilah Allah Yang Agung, Mahaesa! 
         Dalam Kristus kita kenal Allah Yang Hidup, Bapa kekal! 

1. Langit, buana semesta patut memuji kuasa-Nya, 

Kar’na berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi.  
Kembali ke Reff. 
 

-------prosesi Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah ------ 

(Diiringi musik) 
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Reff: 

Haleluya! Pujilah Allah Yang Agung, Mahaesa! 

Dalam Kristus kita kenal Allah Yang Hidup, Bapa kekal! 

2. Wahai dunia, soraklah! Angkat suaramu, nyanyilah! 

Tabuhlah tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang! 

Kembali ke Reff. 
 

VOTUM  
P.F  Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit 

dan bumi 
J  ♫  Amin 
 

NAS PEMBIMBING :  

P.F “Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan.” 
(Wahyu 2:5b) 

 

SALAM 

P.F Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, 

Juruselamat kita, menyertai kamu 
J Dan menyertaimui juga 
 

Jemaat Menyanyi Gita Bakti 18: 1,2 “Marilah Bernyanyi Puji Tuhan” 
 

 Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, 

pujilah Dia, diatas takhta-Nya yang mulia.  

Puji Dia hai segala yang bernafas. 
 

Reff  Pujilah Tuhan yang Maha tinggi dan Mahakuasa, 

Pujilah Tuhan yang Maha kasih dan murah hati. 

Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan; 

Pujilah Dia segala yang bernafas. 
 

 Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang* dan kolintang, 

pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam.  

Puji Dia hai segala yang bernafas. Reff  ……….. 
-duduk – 

 

DOA HARI INI 

P.2 Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun 

J Engkau, Oh Tuhan, tempat perteduhan kami dan anak-anak kami 

P.2 Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakkan, 

bahkan dari selama-lamanya, Engkaulah Allah 

J  Engkau, oh Tuhan, yang telah bersama kami selama tujuh puluh tiga 

tahun ini 

P.2 Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai 

penolong dalam kesesakan sangat terbukti 
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J  Engkau, oh Tuhan, telah menjadi tempat perlindungan dan kekuatan 

P.2 Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub 

J  Engkau, oh Tuhan, yang kekal dan abadi dan kami percaya pada-Mu 

P.2 Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, 

selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu 

J Engkau, oh Tuhan, selalu setia terhadap kami 

P.2 Yesus berkata “Di atas Batu karang ini Aku akan mendirikan jemaat-

Ku dan alam maut tidak akan menguasainya” 

J Engkau, oh Tuhan, yang telah membangun gereja-Mu ini dan kami 

telah mengalami berkat-Mu. Amin 
 

Jemaat Menyanyi Gita Bakti 53 “Inilah Saatnya Bagi Kita” 
 

Inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan.  

Akal budimu, kau siapkanlah. Bukalah hatimu bagi Firman-Nya.  
Mari berdoa, minta Roh Kudus menuntunmu. 

 
Kesaksian Pujian 
PHMJ GIBEON VIRTUAL CHOIR “Aku Mau Bersyukur”  

 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

P.F  ………………. 
 

PEMBACAAN ALKITAB  
P.F Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang 

dibacakan dari Alkitab : Haleluya 

J  Jemaat Menyanyi  Kidung Jemaat 473b “Haleluya”  
Haleluya, Haleluya, Haleluya! 

Haleluya, Haleluya, Haleluya! 
 

P.1  Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Wahyu 2:1-7 yang menyatakan…… 

 Demikian pembacaan Alkitab 

P.F Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara 
kamu dan ucaplah syukur kepada Allah 

J  Jemaat Menyanyi  Kidung Jemaat 474 “Kepadamu Puji-Pujian”  

KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan,  
ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi! 

duduk 
KHOTBAH  

P.F ……………..…   
………Saat teduh…… 
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JAWABAN  JEMAAT 

 

Nyanyian Jemaat Kidung Jemaat 260:1-3 
“Dalam Dunia Penuh Kerusuhan”) 

 

 Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan 

datanglah Kerajaan-Mu; di Gereja yang harus bersatu,  
agar nyata manusia baru, datanglah Kerajaan-Mu! 

Reff: Datanglah, datanglah, datanglah Kerajaan-Mu! 
 

 Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan 
datanglah Kerajaan-Mu; di lautan, di gunung, di ladang 

dan di bandar, di pasar, di jalan datanglah Kerajaan-Mu! 

 Reff : Datanglah, datanglah, datanglah KerajaanMu! 
 

 Dalam hati dan mulut dan tangan  

dengan kasih, dengan kebenaran datanglah Kerajaan-Mu;  

kar'na Kaulah empunya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa:  
datanglah KerajaanMu! 

Reff: Datanglah, datanglah, datanglah KerajaanMu! 
 

PENGAKUAN IMAN                                                                                         
P.F Jemaat, silakan 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: ...  
duduk 

DOA SYAFAAT 
P.F …………….. 

 Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon : 
J Dengarlah Doa kami 

P.F Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat, 

yang telah mengajar kami berdoa : 
PF&J Bapak kami yang di sorga, …….. 
 

Jemaat Menyanyi  Gita Bakti 389a “Kar’na Engkaulah”   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kesaksian Pujian 
PELKAT PKB GIBEON VIRTUAL CHOIR “Mutiara Hatiku”  
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PENGUCAPAN SYUKUR 

P.3 Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan 

memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah Nas Alkitab dari 2 
Korintus 9:7 yang menyatakan “Hendaklah masing-masing 

memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau 
karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan 

sukacita”. --- Bagi Bapak/Ibu/Saudara(i) yang berada di rumah, 
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. untuk 
Dana pengadaan alat Multimedia dapat melalui QR Code Dana PEG 
dengan kode/angka tiga digit terakhir 123. ---   

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara 
 

Jemaat Menyanyi  Gita Bakti 86 “Aku Bersyukur” 
  

1. Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku;  

Dia memberi rahmat-Nya kepadaku 

        Refr. Puji dan syukur kunaikkan kepada-Nya  
Yang Maha Kudus, di sorga, terpujilah.  

Dia sumber hidupku; bagi-Nya syukur dan pujian s’lamanya. 
 

2. Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku;  

sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Refr. 
 

---------------Jemaat memberikan persembahan---------- 
 

 
 
 

 

3. Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku;  
harta dan benda dicukupkan bagiku. Refr. 

 

4. Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku;  
susah dan senang ‘ku bersandar pada-Nya. Refr.  

 
DOA SYUKUR 

P.3 Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada 

Tuhan dalam doa syukur : 
P.3 Ya Tuhan Allah kami, bagi mereka yang bekerja, melayani di tengah 

Gereja-Mu, dan mereka yang telah setia pada komitmen serta 
dedikasinya untuk melayani sejak semula 

J  kami bersyukur pada-Mu, ya Tuhan 
P.3 bagi mereka yang telah setia melayani dalam berbagai tanggung-

jawabnya sebagai pemimpin di tengah gereja-Mu 

J  kami bersyukur pada-Mu, ya Tuhan 
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P.3  bagi mereka yang dengan sukacita telah mengajar, menguatkan, 

mendampingi dan memberikan dukungan bagi kami 

J  kami bersyukur pada-Mu, ya Tuhan 
P.3  bagi mereka yang pernah menjadi bagian dari persekutuan kami 

selama bertahun-tahun, dan kini berada dalam kemenangan bersama-
Mu di surga kekal  

J   kami bersyukur pada-Mu, ya Tuhan 
P.3  untuk jalan-jalan yang kami dapat tempuh dengan kepedulian, kami 

satu terhadap yang lain, ketika kami dapat saling mendukung 

diperjalanan hidup ini, dan ketika kami saling menguatkan 
J   kami bersyukur pada-Mu, ya Tuhan 

P.3 untuk Baptisan yang kami rayakan, Pengakuan Iman yang kami 
saksikan, dan jawaban atas doa-doa yang kami alami 

J  kami bersyukur, ya Tuhan 

P.3 untuk anggota jemaat yang senantiasa rindu beribadah dengan setia 
dan tekun, mendengarkan Sabda-Mu, menyanyikan pujian dan meraih 

kekuatan-Mu 
J   kami bersyukur, ya Tuhan 

P.3 untuk tetap berpegang pada kebenaran Firman-Mu di tengah dunia 
yang membingungkan dan penuh pertikaian 

J kami bersyukur, ya Tuhan 

P.3 untuk kemurahan hati yang mengikat kami untuk merengkuh banyak 
orang melalui pekabaran Injil  

J kami bersyukur, ya Tuhan 
P.3 untuk anak-anak, remaja, dan kaum muda kami yang ada, 

diperlengkapi dengan kehendak-Mu, dan kini mereka menyerahkan 

dirinya untuk melayani-Mu 
J kami bersyukur, ya Tuhan 

P.3 dan untuk semua kesempatan, harta milik dan kami pergunakan demi 
kemuliaan kerajaan-Mu 

J kami bersyukur, ya Tuhan. Amin 
Duduk 

 

PENGUTUSAN 
 

WARTA JEMAAT 

AMANAT                 berdiri 
P.F Kini kita mengarahkan langkah kita bersama pada masa depan yang 

terbentang, kiranya anak-anak, remaja, dan para pemuda kita akan 
berakar dalam kebenaran Tuhan dan bertumbuh dalam kasih Tuhan 

sepenuh hati mereka. 

J Tuhan, dengarlah kami 
P.F kiranya setiap bapak dan ibu disini, senantiasa mengajar  anak-anak 

jemaat-Mu akan pengampunan dan keselamatan-Mu 
J Tuhan, dengarlah kami 
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P.F kiranya para pemimpin  gereja Tuhan ini, akan menyelenggarakan 

kepemimpinannya dalam kebenaran Firman Tuhan, dan setia atas 

panggilannya 
J Tuhan dengarlah kami 

P.F kiranya kita dipakai untuk merengkuh mareka dalam persekutuan kita, 
melalui perkataan dan perbuatan kita, sehingga mereka menemukan 

kasih dan anugerah Kristus 
J  Tuhan dengarlah kami…..  
 

Jemaat Menyanyi Gita Bakti 115 : 1 – 2 “Utuslah Kami” 
 

1. Utuslah kami masuk dalam dunia ini  

menjadi saksi bagi kerajaan-Mu; 
membawa damai dan terang-Mu yang abadi,  

menabur kasih bagi dunia yang resah. 
 Refr: Utuslah kami jadi saksi yang setia,  

membawa kabar sukacita yang abadi, 

supaya dunia mengaku dan percaya; 
Engkaulah Yesus, Tuhan, Jurus’lamat dunia. 

 

2. Berilah kami hati tulus melayani,  

menolong orang-orang berbeban berat. 
Berilah kami Roh yang tabah dan setia  

untuk nyatakan kasih bagi dunia. Refr:  …………… 
 

BERKAT  
P.F Arahkanlah 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. 

 

Jemaat Menyanyi Gita Bakti 401 Amin, Amin, Ya Benar Adanya 

 

 

 

 

 

. . . . saat teduh  

. . .duduk 

 

SELAMAT HARI MINGGU 
 Tuhan Yesus Memberkati 


