
 

 

- 1 - 

GEREJA  PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT 

(GPIB) 

 
 

 

 

 

TATA IBADAH 

HUT KE-72 PELKAT 
GERAKAN PEMUDA GPIB 

 

15 Juli 1950   -    15 Juli 2022 
 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Tuhan Selalu Mengasihimu 
 

Minggu, 31 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 VIII Ses. Pentakosta. Dalam ibadah ini akan 
dilaksanakan Ibadah HUT ke-72 Gerakan Pemuda GPIB 
pada tanggal 15 Juli 2022 
Pemberita Firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh  
Pdt. Ny. Vera Tresje Kaya-Loupatty. 

UNGKAPAN SITUASI 

P2 Kasih Allah sungguh nyata melalui karya keselamatan Anak-
Nya yang Tunggal Tuhan Yesus Kristus  bagi kita umat 
manusia. Karena kasih-Nya, kita telah diselamatkan. Bukan 
karena apa yang kita lakukan, melainkan oleh rahmat-Nya 
serta penyertaan Roh Allah yang memampukan kita 
melakukan tugas, panggilan dan pengutusan di dunia. 

PKP / 
PKB 

Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di hidup kami. 
Engkau memelihara dan menopang kami melewati tantangan 
dan persoalan dunia. Karena pertolongan-Mulah, kami kuat 
dan mampu menghadapi dan mengatasi kehendak dunia. Di 
sisi lain, sebagai orang tua, kami bersyukur anak kami, 
generasi muda telah dipersiapkan dan diberkati Tuhan, 
sehingga mereka dapat terus berkarya sebagai bentara—
bentara Kristus di dunia. 

PA/PT Kami pun bersyukur, melalui kehadiran dan bimbingan dari 
kakak-kakak Gerakan Pemuda, kami dapat menyatakan kasih 
dan karya Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia ini. Kami juga 
memahami arti menyayangi dan berbela rasa kepada sesama 
serta mencintai lingkungan hidup dengan menjaga kelestarian 
alam sekitar. 
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GP 72 tahun sudah, Pelkat Gerakan Pemuda GPIB berkarya di 
tengah keluarga, gereja, serta bangsa dan negara. Dalam 
setiap gerak layan kami, ada campur tangan Tuhan Yesus 
Kristus, Sang Pemuda Agung, yang senantiasa memelihara 
dan menguatkan Pelkat Gerakan Pemuda GPIB di ladang 
pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur kepada-
Mu Tuhan atas kasih pemeliharaan-Mu di sepanjang usia 72 
Tahun gerak layan Pelayanan Kategorial Gerakan Pemuda 
GPIB yang hadir di tengah-tengah keluarga, gereja, 
masyarakat, bangsa dan negara. Dirgahayu Pelkat Gerakan 
Pemuda GPIB ! 

Jemaat Menyanyikan MARS GP GPIB 
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AJAKAN BERIBADAH 

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

Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. 

 

MENGHADAP TUHAN 

♫ JEMAAT MENYANYI  

GB. 18 : 1, 2 “MARILAH BERNYANYI PUJI TUHAN” (do = d) 

Semua Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando,  
  pujilah Dia, di atas takhta-Nya yang mulia.  

  Puji Dia hai segala yang bernafas. 

  Refrain: 
  Pujilah Tuhan yang Mahatinggi dan Mahakuasa.  
  Pujilah Tuhan yang Mahakasih dan murah hati. 
  Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. 
  Pujilah Dia segala yang bernafas. 

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

PKP, PKB Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan 

kulintang, 

GP  pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam.  
  Puji Dia hai segala yang bernafas. 

Semua Refrain: 
     Pujilah Tuhan yang Mahatinggi dan Mahakuasa. 

   Pujilah Tuhan yang Mahakasih dan murah hati. 

    Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. 

    Pujilah Dia segala yang bernafas. 

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! 

NAS PEMBIMBING 
PF Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap 

hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. (Kolose 
3 : 23)  
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SALAM 

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

J DAN MENYERTAIMU JUGA. 

 JEMAAT MENYANYI 

 GB. 18 : 3, 4 “MARILAH BERNYANYI PUJI TUHAN” (do = d) 

GP  Orang Batak maupun orang Jawa,  
   orang Bali maupun orang Dayak; 

Semua segala suku, bahasa dan aneka budaya. 
   Puji Dia hai segala yang bernafas. 

Semua Refrain: 
     Pujilah Tuhan yang Mahatinggi dan Mahakuasa. 

   Pujilah Tuhan yang Mahakasih dan murah hati. 

    Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. 

    Pujilah Dia segala yang bernafas. 

Laki-laki Dari timur maupun dari barat, 
   di selatan maupun di utara; 

Perempuan mari semua bersatu memuji nama Tuhan. 
   Puji Dia hai segala yang bernafas 

Semua Refrain: 
     Pujilah Tuhan yang Mahatinggi dan Mahakuasa. 

   Pujilah Tuhan yang Mahakasih dan murah hati. 

    Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. 

    Pujilah Dia segala yang bernafas. 
              Duduk 

PENGAKUAN DOSA 

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

  marilah mengaku akan dosa-dosa kita : 

Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh 

dosa dan pemberontakan kami banyak dihadapan-Mu, 

dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami 

menyadari pemberontakan kami, dan mengenal segala 

kejahatan kami, kami telah memberontak dan mungkir 

terhadap Tuhan; berbalik dari mengikuti Allah kami. 
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Kami merancangkan berbagai pemerasan dan 

penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan 

melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami 

mohon kepada-Mu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan 

pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami 

layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan 

jemaat-Mu. Dengarlah, ya Tuhan: 

 JEMAAT MENYANYI KJ. 29 : 1, 2 “DI MUKA TUHAN YESUS” 
(la = c) 

 1.  Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku. 
  Kubawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. 

 2.  Di muka Tuhan Yesus tersungkur kar’na dosaku, 
  Kubuka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. 
 
BERITA ANUGERAH 
PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 

dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
Yesaya 44 : 22 yang menyatakan: 

  “Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu 
seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu 
seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada-Ku, 
sebab Aku telah menebus engkau!” 

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 GB 50 : 1 “PERUBAHAN AJAIB” (do=g) 

Semua Perubahan ajaib terjadi padaku,   
  ketika kasih Yesus masuk di hatiku. 

GP Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku,  
  Hingga hidupku yang lama kini jadi baru. 

Refrain: 
Orangtua  :  Hidupku yang sekarang  

GP  :  bukan lagi milikku, 
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Orangtua  :  tetapi milik Kristus  

GP  :  yang mengubah hidupku. 

Semua :  Aku ingin selalu tetap dijalan-Nya 
      dan menjadi saksi Kristus kini dan s’lamanya. 
 

PERINTAH HIDUP BARU 

PF Marilah berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti 
tertulis dalam Kitab Galatia 6 : 9, 10 yang menyatakan: 

“Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena 
apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, 
jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama 
masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat 
baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada 
kawan-kawan kita seiman.” 

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

 
 JEMAAT MENYANYI  
GB. 381 : 1,4 “KEMULIAAN BAGI ALLAH” (do = f) 

Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi  
dan damai sejahtera di bumi 
di antara manusia yang berkenan kepada-Nya 

Hanya Kau yang Mahasuci, hanya Kau yang Mahatinggi 
ya Yesus Mesias, Tuhan kami, 
beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapa-Mu! 

Kesaksian Pujian 
    

PEMBERITAAN FIRMAN  

 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF …  

PEMBACAAN ALKITAB 

PF Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang 
dibacakan dari Alkitab. HALELUYA! 
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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 MALEAKHI 1 : 2 - 5 

GP     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 

KHOTBAH 

Tema : TUHAN SELALU MELINDUNGIMU   
..hening sejenak 

 

JAWABAN JEMAAT 

 

 JEMAAT MENYANYI  
GB. 116 : 1, 2 “YESUS INGINKAN DIRIMU BERSINAR 
TERANG” (do = d) 
1. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memuji-Nya. 

Bawa cahaya-Nya di tiap langkah-Mu, agar terang-Nya makin jauh 
tersebar. 

 Refrain: 
 Di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu,  
 ingatlah Kristus minta darimu; 
 pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, 
 supaya dunia mengagungkan nama-Nya. 

2. Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya bagi semua orang yang berkesah. 
Jadikan firman-Nya pelita bagi -Mu, agar hidupmu jadi saksi teguh. 

reff 
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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 

DOA SYAFAAT 

GP (dua orang GP membawakan doa; diakhiri oleh PF) 

PF   …………………. 
Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon,  

J   Dengarkanlah doa kami!  

PF  Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, 
Tuhan dan Juruselamat yang telah mengajar kami berdoa….  

PF + J  Bapa kami yang di surga………………(diakhiri dengan  
menyanyikan Doksologi KJ. 475) 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P.4  Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan 
dengan memberi persembahan kepada-Nya. Sebab, kasih setia-
Nya melingkupi Pelkat GP GPIB sehingga telah memasuki usia 
pelayanan ke 72 tahun. Dengarlah firman-Nya dalam 1 Petrus 2 : 
5 yang mengatakan: 

“Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu 
hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi 
suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan 
persembahan rohani yang karena Yesus Kristus 
berkenan kepada Allah.” 

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.  

♫ JEMAAT MENYANYI GB. 85 : 1, 2, 3, 4 “OH, TUHAN” (do = c) 

Semua Oh, Tuhan, hidup kami dari-Mu. 
 Oh, Tuhan, hidup kami milik-Mu. 

 Oh, Tuhan, hidup kami bagi-Mu. 

 Oh, Tuhan, semuanya rahmat-Mu. 
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GP Oh, Tuhan, alam ini dari-Mu. 

 Oh, Tuhan, tanah ini milik-Mu 

 Oh, Tuhan, rumah ini bagi-Mu. 

 Oh, Tuhan, semuanya rahmat-Mu.  

... Jemaat disilakan menyampaikan persembahan… 

GP   Oh, Tuhan, daya kami dari-Mu. 

   Oh, Tuhan, karya kami milik-Mu. 

   Oh, Tuhan, karsa kami bagi-Mu 

   Oh, Tuhan, semuanya rahmat-Mu. 

Semua Oh, Tuhan, nafas hidup dari-Mu. 
   Oh, Tuhan, suka-duka milik-Mu. 

   Oh, Tuhan, hidup mati bagi-Mu. 

   Oh, Tuhan, semuanya rahmat-Mu. 

DOA SYUKUR 

P.4 Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini 
kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa : 

P.4 + J Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena kasih dan 
pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi 
persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan 
kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu 
yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima 
serta kuduskanlah, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan 
kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. 

Duduk 
 

PENGUTUSAN 

 

WARTA JEMAAT 

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

PESAN HUT KE-72 PELKAT GP GPIB 
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AMANAT  PENGUTUSAN      

PF Jemaat Tuhan, sebagai tanda kesediaan untuk diutus Tuhan, 

marilah berdiri… Pergilah! Jadilah teladan bagi sesamamu dalam 

perkataan dan perbuatan. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan 

dalam menolong dan melayani sesama.  

 

♫ JEMAAT MENYANYI  
GB.  251 : 1, 2 “SIYAHAMBA” (do = g) 

Semua Mari jalan dalam t’rang Tuhan, mari jalan dalam t’rang Tuhan.  
 Mari jalan dalam t’rang Tuhan, mari jalan dalam t’rang Tuhan.  
 Mari jalan, Oh, mari jalan dalam t’rang Tuhan     2x 

GP Siyaham’ ekukhannyen’ kwen khos, siyaham’ eku khanyen’ 
kwen khos. 
Siyaham’ ekukhannyen’ kwen khos, siyaham’ eku khanyen’ 
kwen khos. 

 Siyahamba. Oh, siyaham’ ekukhanyen’ kwen khos     2x 

Semua Hai pancarkan sinar t’rang Tuhan, hai pancarkan sinar t’rang 
Tuhan. 
Hai pancarkan sinar t’rang Tuhan, hai pancarkan sinar t’rang 

Tuhan. 

 Hai pancarkan, oh, hai pancarkan sinar t’rang Tuhan. 

 Hai pancarkan, oh, hai pancarkan sinar t’rang Tuhan. 

 

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------min 

 
 

 

...... jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri ...... 
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