
 
- 1 - 

GEREJA  PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT 

(GPIB) 

 
 

 

 

 

 

TATA IBADAH PERJAMUAN KUDUS  

& 

 

HUT ke-28 YAYASAN DIAKONIA (YADIA) GPIB 
 

05 Juli 1994    -    05 Juli 2022 

 

                                    
 

Tema: Siap Memberi Dalam Kekurangan? Why Not? 

 

Minggu, 10 Juli 2022 
 

 

 

 



 
- 2 - 

PERSIAPAN 

 Doa pribadi  

 Pengenalan dan latihan lagu dipandu oleh Prokantor atau pemandu lagu 

 Doa Konsistori  

    ...saat teduh 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P.2 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Presbiter 

bertugas GPIB Jemaat “ABRAHAM” Kesatrian Grup 1 Kopassus 
Serang mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di  
Hari Minggu V Ses. Pentakosta. Dalam ibadah ini akan 
dilaksanakan Sakramen Perjamuan dan HUT ke-28 
Yayasan Diakonia GPIB pada tanggal 05 Juli 2022. 
Pemberita Firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh 
Pdt. Ny. Vera Tresje Kaya-Loupatty.  
 

UNGKAPAN SITUASI 

P.2 Kita memahami bahwa gereja tanpa pembangunan fisik akan 
tetap hidup. Tetapi gereja tanpa Diakonia dan Marturia adalah 
gereja yang mati. Diakonia (Pelayanan) adalah salah satu tugas 
pokok dan fungsi misioner gereja. Melalui Diakonia, misi Allah 
makin menjangkau banyak orang yang terasing dan terpinggirkan 
di luar gereja, bahkan yang antipati terhadap gereja.  

 
PKP Untuk itulah, Yayasan Diakonia (YADIA) GPIB telah dibentuk 

demi melaksanakan tugas misioner tersebut. Di hari bersyukur ke-
28 tahun ini, YADIA GPIB akan semakin memantapkan peran dan 
fungsinya untuk berkarya-layan membangun jemaat dan 
masyarakat sejahtera. Mewujudkan karya-layan Yesus, yang 
berkorban diri untuk mengangkat, menyelamatkan, memulihkan 
dan mensejahterakan hidup jemaat, masyarakat dan seluruh 
ciptaan. Oleh karena itu, mari dukung YADIA GPIB, secara moril 
dan materiil, untuk berkarya-layan seperti Yesus, sang Diakonos 
sejati. 

GP Hari-hari di masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung ini, 
seharusnya tidak menjadi alasan untuk menyerah pada keadaan. 
Namun justru, di masa pandemi inilah, kehadiran YADIA harus 
semakin terlihat jelas dalam aksinya. Maka, bersama YADIA, kita 
pun akan menyatakan diri sebagai para pelayan yang rela 
memberi pertolongan, sedia mendengarkan keluhan dan 
kesusahan orang lain dengan rajin berbagi kasih.  

 



 
- 3 - 

P.2 Kiranya perayaan syukur HUT ke-28 Tahun YADIA GPIB saat ini 
menjadi momentum penting bagi kita semua. Kita semakin 
menyadari bahwa ketaatan dan kesetiaan hidup dalam Tuhan 
akan berdampak menghadirkan Damai Sejahtera bagi jemaat, 
masyarakat dan seluruh ciptaan. 

 

AJAKAN BERIBADAH 

P.2 Jemaat Tuhan, marilah berdiri, untuk menyambut Firman 

Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. 

 

MENGHADAP TUHAN 

♫ Jemaat Menyanyi GB. 22 “BESAR DAN AJAIB” (la = e) 

Semua Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Mahakuasa! 
      Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa! 

      Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu? 

      Sebab hanya Kau yang kudus; semua bangsa akan datang 

      dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah 

      Engkau, Tuhan; dan sujud menyembah, sujud menyembah, 

      sujud menyembah Engkau, Tuhan.  

…Prosesi membawa Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah.. 

Perempuan Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Mahakuasa! 

       Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa! 

Laki-laki Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu? 
         Sebab hanya Kau yang kudus; semua bangsa akan datang 

Semua dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud  
   Menyembah Engkau, Tuhan; dan sujud menyembah,  
   sujud menyembah, sujud menyembah Engkau, Tuhan.  
 

VOTUM 

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

J KJ. 476a 
 1  .  |  1  .  | (Do=G) 

 A    -   min! 

 

 



 
- 4 - 

NAS PEMBIMBING 

PF Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu -
dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam 
kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap 
kami- demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam 
pelayanan kasih ini. (2 Korintus 8 : 7) 

SALAM 

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

J DAN MENYERTAIMU JUGA. 

 Jemaat Menyanyi GB. 226 : 1 “HIDUP YANG JUJUR” (do=es) 

 1.  Hidup yang jujur hendakku serah 
  pada Yesusku yang aku sembah. 

  Persekutuan, mesra dan kudus, 

  ingin kuikat dengan Penebus. 

  Refrain  
  Ya Yesus, Kau korbankan darah-Mu bagiku; 

  ku b‟ri masa depanku dan hidup bagi-Mu. 

  Hatiku kuserahkan menjadi takkhta-Mu. 

  Kuminta, kuasailah seluruh hidupku. 
duduk 

PENGAKUAN DOSA 

P.2 Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati,  

  marilah mengaku akan dosa-dosa kita : 

  Ya Bapa Mahakudus dan penuh pengasihan, kami menyadari dan 

  mengaku dihadapan-Mu, hakekat kami yang berdosa dan rapuh 

sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat 

baik. 

Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap 

hidup yang mementingkan diri sendiri. Engkaulah yang 

mengetahui betapa sering kami berbuat dosa; mengembara dari 

jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-

Mu. 

  Kami mohon kepada-Mu, ya Bapa, kasihanilah kami orang-orang  
yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami 

telah menyakiti hati-Mu. Bersihkan dan tahirkanlah kami demi 
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Anak-Mu yang kekasih serta ajarkan kami untuk membenci 

kesalahan dan dosa kami.  

Tuntunlah kami, ya Bapa Mahakudus dan Pengasih, agar kami 

hidup dalam terang-Mu, dan berjalan pada jalan-Mu, sesuai 

perintah Yesus Kristus, Penebus dan Juruselamat kami. Amin 

 JEMAAT MENYANYI GB. 378 “KYRIE ELEISON” (fis = mi) 

   Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

BERITA ANUGERAH 

PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 
dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
Roma 4 : 7-8 yang menyatakan: 

  “Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-
pelanggarannya, dan yang ditutupi dosa-dosanya; 
berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak 
diperhitungkan Tuhan kepadanya.” 

Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus 
kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku 
dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. 

J  Syukur kepada Tuhan, Amin. 
 
 JEMAAT MENYANYI KJ. 40 : 1, 2 “DIHAPUSKAN DOSAKU”  

(do = f) 
Semua Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus; 
   aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. 

  Refrain: 
  O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku! 
  Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. 

Perempuan Pengampunan dosaku  

Laki-laki hanya oleh darah Yesus; penyucian hidupku  

Perempuan hanya oleh darah Yesus. 
 
Semua Refrain: 
   O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku! 
   Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. 
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PERINTAH HIDUP BARU 

PF Marilah berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti 
tertulis dalam Kitab 2 Korintus 8 : 12 - 13 yang menyatakan: 

“Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan 
diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada 
padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab 
kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat 
keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan.” 

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 
 JEMAAT MENYANYI  
 KJ. 474 “KEPADAMU PUJI-PUJIAN” (do = g) 

 Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan,  
 ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi! 
 
Kesaksian Pujian 
     

PEMBERITAAN FIRMAN & 

PELAYANAN SAKRAMEN 

 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF …  

PEMBACAAN ALKITAB 

PF Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang 
dibacakan dari Alkitab. HALELUYA! 

J Menyanyi GB. 393 “HALELUYA” (do = d) 
 Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah. 

 Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah! 

P.3  Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab 2 Korintus 8 : 1 – 7 yang 

menyatakan …….. 

 Demikianlah pembacaan Alkitab 

PF  Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di 
dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

J Menyanyi GB. 392b “Kepada-Mu Puji-Pujian” 
 Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan 

Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya.                                              
   duduk 
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KHOTBAH 

Tema : Siap Memberi Dalam Kekurangan? Why Not? 

..hening sejenak 

PENETAPAN PERJAMUAN 

PF Jemaat, dengarlah Penetapan Perjamuan Kudus sebagaimana 
tertulis dalam 1 Korintus 11 : 23 – 29, yang menyatakan: 
“Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, 

mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya 

kepada murid-murid-Nya dan berkata: "Ambillah, makanlah, 

inilah tubuh-Ku." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap 

syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata: 

"Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darah-Ku, 

darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk 

pengampunan dosa. Akan tetapi Aku berkata kepadamu: mulai 

dari sekarang Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini 

sampai pada hari Aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-

sama dengan kamu dalam Kerajaan Bapa-Ku." 

PENJELASAN 

PF Perjamuan Kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita. Bahwa 
setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus 
dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemaat wajib hadir 
mengikuti Perjamuan Kudus. 
Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan 
darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk 
memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa 
dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaan-Nya. Melalui 
Perjamuan Kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di 
dalam kematian dan kebangkitan-Nya. Dengan demikian, 
persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada Perjamuan 
Malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam 
Kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di 
perjamuan-Nya. 
Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan 
hayati melalui Perjamuan Kudus ini, sesungguhnya mau 
mengingatkan kita juga pada hidup baru, yang untuknya kita telah 
dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh 
Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi 
tentang Yesus Kristus, sebagai sang Penebus dan Juruselamat dunia 
melalui kata dan perbuatan. 
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DOA PENGUATAN 

PF Mari berdoa: 
Ya Bapa Pencipta dan Raja semesta. Kami bersyukur karena Engkau 
layakan kami hadir dalam Perjamuan Kudus ini untuk mengingat-
rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan 
menyelamatkan kami. Kepada-Mu kami persembahkan tubuh kami 
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada-
Mu. 

         ----saat hening 

Allah Bapa Pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus, 
kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang 
menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami 
juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah 
sejati dan manusia sejati. Sehingga kami tidak lagi hidup di dalam 
dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan dan Tuhan 
tinggal di dalam kami. 

         ----saat hening 

Ya Allah, Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua 
menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu 
dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus agar 
dunia percaya bahwa Engkaulah, Tuhan  dan Juruselamat. Sebab 
seperti roti dan anggur yang telah berkumpul menjadi satu makanan 
di atas meja Perjamuan Kudus ini, demikianlah ya Tuhan, 
himpunkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh muka bumi ke 
dalam kerajaan-Mu. 

         ----saat hening 

Ya Bapa Rahmani, Engkaulah telah memberikan sukacita dan damai 
sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan 
kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-
Mu kepada orang lain dengan  memberitakan tentang kematian dan 
kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam 
nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa : 

 PF & J Bapa kami yang di sorga, ……….. 
 Jemaat Menyanyi  

  GB. 389b “KAR’NA ENGKAULAH”(do=bes) 

 KAR‟NA ENGKAULAH YANG EMPUNYA KERAJAAN, DAN 
KUASA, DAN KEMULIAAN, SAMPAI SELAMA-LAMANYA, 
AMIN. 
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PENGAKUAN IMAN 

PF  Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari  
berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman 
Rasuli. 
Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata: 

PF + J Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Mahakuasa……….. 
         duduk 

 JEMAAT MENYANYI  
GB. 97 : 1 “TUHAN YESUS MENGUNDANG KITA (do = bes) 

1.  Tuhan Yesus mengundang kita yang letih dan lesu, 
 turut dalam perjamuan-Nya. Marilah, jangan berkeluh. 

 Refrain: 
 Makan roti, minum anggur, lambang tubuh, darah Yesus; 
 citra Allah yang sejati ditinggikan hidup abadi. 

(Meja Perjamuan disiapkan – PF turun dari mimbar) 

PENGARAHAN HATI 

PF Tuhan besertamu. 

J DAN BESERTAMU JUGA. 

PF Arahkanlah hatimu 

J KAMI MENGARAHKAN HATI KEPADA TUHAN. 

PF Marilah mengucap syukur kepada Tuhan, Allah kita. 

J ADALAH BENAR DAN LAYAK MENGUCAP SYUKUR DAN 
MEMUJI-NYA. 

 
UNDANGAN 

PF Jemaat, marilah…karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. 

JAMUAN 

PF (mengambil roti) Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang 
tubuh Kristus. 

 Ambillah……(roti diedarkan sampai semua mendapat) 
 Makanlah….(makan sama-sama) 

Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah 
dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. 
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PF (mengambil cawan) Anggur dalam Cawan yang kita pakai mengucap 
syukur ini adalah lambang darah Kristus. 

 Ambillah……(cawan diedarkan sampai semua mendapat) 
 Minumlah….(minum sama-sama) 

Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah 
ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. 

-------- membaca nas Alkitab -------- 

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

------- Meja Perjamuan dirapikan kembali ------- 

JAWABAN JEMAAT 

 Jemaat Menyanyi GB244 “BAPA, ENGKAU SUNGGUH BAIK” 

Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. 
Bapa, „ku bert„rimakasih, berkat-Mu hari ini yang 
„Kau sediakan bagiku. Kunaikkan syukurku buat hari 
yang Kau b‟ri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. 
S‟lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu; 
besar setia-Mu di s‟panjang hidupku.  

DOA SYAFAAT 
PF   …………………. 

Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon,  

J   Dengarkanlah doa kami!  

PF  Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan 

Juruselamat kami. Amin. 

PENGUCAPAN SYUKUR 
P.4  Jemaat Tuhan, di usia Yayasan Diakonia yang ke 28 Tahun, 

mengingatkan kita semua untuk senantiasa peduli dengan sesama 
yang ada di sekitar kita. Melalui Diakonia, kita menolong mereka 
yang lemah, tak berdaya, bahkan dalam kesendirian. Kita hadir 
untuk memberi kekuatan baik secara moril maupun materiil. 
Firman Tuhan dalam Maleakhi 3 : 10 berkata: 

 “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.” 
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Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.                           

♫ Jemaat Menyanyi GB.  77 : 1,2 “PERSEPULUHANMU” (do=e) 

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. 

    Refrain: 
    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 melipatgandakan yang kau b‟ri; itulah janji-Nya.   

... Jemaat disilakan menyampaikan persembahan… 

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. 

DOA SYUKUR 
P.4 Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini 

kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa : 

 Sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepada-Mu dan 

memuji nama-Mu yang agung itu, sebab siapakah kami, 

sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti 

ini? 

J  SEBAB DARIPADA-MULAH SEGALA-GALANYA DAN DARI  
 TANGAN-MU SENDIRILAH PERSEMBAHAN YANG KAMI 

BERIKAN KEPADA-MU, AMIN  
duduk 

PENGUTUSAN 

WARTA JEMAAT 
P.6 (dibacakan/ditayangkan penegasan pokok warta jemaat) 

AMANAT  PENGUTUSAN      

PF Jemaat Tuhan, sebagai tanda kesediaan untuk diutus Tuhan, 

marilah berdiri…  

Pergilah! Layanilah seorang akan yang lain melalui pelayanan 

kasih, baik di tengah keluarga, persekutuan, dan masyarakat. 
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♫ Jemaat Menyanyi GB. 277 : 1, 2  
 “FIRMAN TUHAN SUDAH KAU DENGAR” (do=bes) 

Semua Firman Tuhan sudah kau dengar. 
  Laksanakan dalam hidupmu. 
  Firman Tuhan hendaklah kausebar 
  pada orang di sekelilingmu. 

  Refrain: 
  Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu; 

  wartakan karya kasih-Nya. 

  Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu; 

  majulah tetap teguh. 

Laki-laki Firman Tuhan jadi pandumu, 
  janganlah andalkan egomu. 

Perempuan sangkal diri sebagai hamba-Nya 
  jadi saksi setia dan tekun 

Semua  Refrain: 
  Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu; 
  wartakan karya kasih-Nya. 

  Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu; 

  majulah tetap teguh. 

 

BERKAT 

PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah 

berkat-Nya: 

TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau, 
TUHAN menyinari engkau dengan wajahNya 

dan memberi engkau kasih karunia. 
TUHAN menghadapkan wajahNya kepadamu 

dan memberi engkau damai sejahtera”. 
   

J ♫ GB 402a. “Amin” (do = c) 
    Amin, amin, a------
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