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Persiapan 
 Doa pribadi  

 Pengenalan dan latihan lagu dipandu oleh Prokantor atau pemandu lagu 

 Doa Konsistori  

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 XI SESUDAH PENTAKOSTA. Kiranya 
ibadah ini berkenan kepada Tuhan serta menjadi perjumpaan 
yang penuh syukur atas karya keselamatan yang Tuhan nyatakan 
bagi kita.  
Pemberitaan Firman pada ibadah ini adalah  
Pdt.Ny. Vera Tresje Kaya-Loupatty. 

 

Ungkapan Situasi 

P2 Tidak terasa Indonesia telah memasuki usia 77 Tahun sejak 
dimerdekakan    tahun 1945. Tantangan dan pergumulan silih 
berganti dihadapi, baik oleh Indonesia bahkan dunia, khususnya 
dua tahun terakhir terkait pandemi Covid-19. Di pihak lain, 
kecemasan sosial, tekanan ekonomi sangat memengaruhi 
kehidupan rakyat Indonesia. Namun, hal itu tidak mematahkan 
semangat rakyat Indonesia untuk bergerak bersama demi 
mewujudkan harapan. Oleh sebab itu, dengan semangat gotong 
royong menuntun rakyat Indonesia untuk bersama pulih lebih 
cepat dalam menghadapai tantangan global dan bangkit lebih kuat 
membawa Indonesia maju. Dalam kasih dan penyertaan Tuhan 
Yesus, kami mensyukuri kemerdekaan yang dianugerahkan-Nya 
bagi bangsa dan negara tercinta Indonesia.  
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali ibadah syukur Hari Ulang 

Tahun ke-77 Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita berdiri dan 

bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, INDONESIA 

RAYA 
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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. 

 

Pembacaan Teks Proklamasi  

(Salah seorang Pengurus Pelkat PKB) 

 

PROKLAMASI 

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan 

Indonesia. 

Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Akan 

diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang 

sesingkat-singkatnya 

 

Jakarta, 17 Agustus 1945 

Atas nama bangsa Indonesia,  

Soekarno-Hatta 
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Pembacaan Teks Pancasila  

(Salah seorang Anak layan Pelkat PA) 

 

PANCASILA 

 

1. Ketuhanan Yang Maha Esa 

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 

3. Persatuan Indonesis 

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan  

dalam permusyawaratan perwakilan 

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 

 

Mengheningkan Cipta 

PF Mengucap syukur untuk kemerdekaan yang TUHAN karuniakan 
bagi bangsa kita, kita meyakini bahwa para pejuang dan semua 
pahlawan bangsa mereka memberi yang terbaik dipakai oleh 
TUHAN untuk tercapainya kemerdekaan bangasa Indonesia; 
karenanya mari kita mengheningkan cipta, mengingat perjuangan 
pahlawan bangsa seraya memanjatkan doa syukur untuk 
kemerdekaan bangsa dan doa bagi seluruh keluarga dari para 
pejuang dan pahlawan bangsa serta bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Mengheningkan cipta dimulai (diiringi lagu 

“MENGHENINGKAN CIPTA”) ……. 

Mengheningkan cipta selesai (setelah lagu selesai) 

 

Menyanyikan lagu Nasional 

 

“HARI MERDEKA” 

 

Tujuh belas Agustus tahun empat lima 
Itulah hari kemerdekaan kita 

Hari merdeka nusa dan bangsa 
Hari lahirnya bangsa Indonesia 

Merdeka 
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Sekali merdeka tetap merdeka 
Selama hayat masih dikandung badan 

Kita tetap setia tetap sedia 
Mempertahankan Indonesia 
Kita tetap setia tetap sedia 

Membela negara kita 
 

AJAKAN BERIBADAH 

P2 Jemaat, marilah dengan tetap berdiri, menyambut Firman 

Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. 

 

 

MENGHADAP TUHAN 

 

♫ JEMAAT MENYANYI 

KJ. 4 : 1-2 “HAI MARI SEMBAH” (do = g) 

1. Hai mari sembah Yang Maha besar, 
Nyanyikan syukur dengan bergemar. 
Perisai umatNya, Yang Maha esa, 
Mulia namaNya, takhtaNya megah 

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

2. Hai masyhurkanlah keagunganNya; 
cahaya terang itu jubahNya. 
Gemuruh suaraNya di awan kelam; 
Berjalanlah Dia di badai kencang. 

 

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! 
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NAS PEMBIMBING     

PF Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang 
menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi 
kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. 
(1 Petrus 2 : 16) 

SALAM         

PF Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas 
kamu. 

J        DAN MELIMPAH ATASMU JUGA 

 

♫ JEMAAT MENYANYI 

KJ. 4 : 3-4 “HAI MARI SEMBAH” (do = g) 

3. Buana penuh mujizat ajaib, 
ya Khalik, Engkau membuatnya baik. 
Engkau memisahkan daratan dan laut 
Dengan kuasa firman : besarlah Engkau! 

4. PengasuhanMu betapa megah: 
udara dan t'rang menyatakannya, 
embun bertetesan dan hujan sejuk, 
lembah maupun bukit cermin kasihMu! 

..Jemaat duduk 

DOA HARI INI 

P2 Jemaat, marilah berdoa kepada Allah: 
Ya Allah Sumber Kemurahan, kami bersyukur, atas 77 tahun 
kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Berilah hikmat-
Mu kepada seluruh rakyat Indonesia sehingga menjadi 
momentum bagi kami untuk bersatu. Hindarkan nusantara 
kami dari bencana dan marabahaya, terlebih dalam 
menghadapi pandemi Covid-19. Jangan tinggalkan kami 
dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Berilah kami 
petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah 
kemajuan. Pulihkan kami lebih cepat dalam menghadapai 
tantangan global dan bangkit lebih kuat demi membawa Indonesia 
semakin maju. Ampunilah segala dosa bangsa dan negara kami, 
para tokoh dan pemimpin bangsa kami. Terima kasih untuk 
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kekayaan alam dan kesuburan tanah ini. Ini semua berkat karunia 
dari pada-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.   

  

♫ JEMAAT MENYANYI 

KJ. 60 : 1, 4 “HAI MAKHLUK ALAM SEMESTA” ( do = d ) 

1.    Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah: 
Haleluya, haleluya! Surya perkasa dan terang, candra, kartika 
Cemerlang, puji Allah tiap kala: 
Haleluya, Haleluya, Haleluya! 

4.   Ibu pertiwi mulia, limpah dengan anugerah, 
Haleluya, Haleluya, bunga dan buah kauberi 
Puspa semarak berseri; puji Allah tiap kala: 
Haleluya, Haleluya, Haleluya! 

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! 

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

 Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah! 

P3  Pembacaan Alkitab hari ini dari  2 Timotius 2 : 14 - 19 yang 

menyatakan …  

Demikian pembacaan Alkitab. 

PF Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di 

antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah (Kolose 3:16).  
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J ♫ GB. 392b "KEPADAMU PUJI-PUJIAN" (do = bes) 
 Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan: 

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

KHOTBAH 
            hening sejenak 

 

JAWABAN JEMAAT 

♫ JEMAAT MENYANYI 

KJ. 336 : 1-3 “INDONESIA, NEGARAKU” (do = d) 

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. 

3. Kemakmuran, keseburan, Tuhan saja sumbernya; 
    keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. 

 

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……….. 

        ..Jemaat duduk 
DOA SYAFAAT 

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 GB. 389b) 
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PENGUCAPAN SYUKUR 

P4  Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kepada 
Tuhan sebagai rasa syukur atas berkat-Nya dalam bangsa dan 
negara Indonesia. Dengan mengingat firman Tuhan dalam 
I Tawarikh 16 : 29, yang menyatakan: 

Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah 
persembahan dan masuklah menghadap Dia! Sujudlah 
menyembah kepada TUHAN dengan berhiaskan 
kekudusan. 

Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. 

♫ JEMAAT MENYANYI 

KJ. 337 : 1, 3 “BETAPA KITA TIDAK BERSYUKUR” (do = d) 

1. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur; 
lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan 

lembah 

    Refrain : 
   Itu semua berkat karunia Allah yang Agung, Mahakuasa; 

   itu semua berkat karunia Allah yang Agung, Mahakuasa. 

...Jemaat disilakan menyampaikan persembahan….. 

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

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

DOA SYUKUR 
P4 Jemaat, marilah berdiri  untuk menyerahkan persembahan  

ini kepada Tuhan dalam doa: 

Ya Tuhan, kami naikkan puji dan syukur atas berkat yang kami 

terima daripada-Mu. Jadikanlah persembahan kami ini, berguna 

dan bermanfaat dalam menolong sesama yang kesusahan dan 

berbeban berat. Kiranya melalui persembahan yang kami 

berikan, nama-Mu semakin dimuliakan, dalam kehidupan 

pribadi, persekutuan serta bangsa dan negara Indonesia. Dalam 

Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. 
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PENGUTUSAN 

 

WARTA JEMAAT 

P6 (dibacakan/ditayangkan penegasan pokok warta jemaat) 

 

AMANAT  PENGUTUSAN       

  

PF   Marilah Jemaat kita berdiri sebagai tanda kesediaan kita untuk 
menjadi saksi-Nya. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 : 13 – 14 
menyatakan: 

 “Tunduklah, karena Allah, kepada semua lembaga 
manusia, baik kepada raja sebagai pemegang 
kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali 
yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang 
berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang 
berbuat baik. 

 
 
♫ JEMAAT MENYANYI  “DOA KAMI” 

Syukur untuk setiap rencana-Mu 

Dan rancangan-Mu yang mulia 

Dalam satu tubuh kami bersatu 

Menjadi duta kerajaan-Mu 

'Ku ucapkan berkat atas Indonesia 

Biar kemuliaan Tuhan akan nyata 

Bagi bangsa ini kami berdiri 

Dan membawa doa kami kepada-Mu 

Sesuatu yang besar pasti terjadi 

Dan mengubahkan negeri kami 

Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan 

Atas seluruh bumi 
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 Kami rindu melihat Indonesia 

Pulih dari semua problema 

Hidup dalam jalan kebenaran-Mu 

Pancarkan terang Kemuliaan-Mu 

'Ku ucapkan berkat atas Indonesia 

Biar kemuliaan Tuhan akan nyata 

Bagi bangsa ini kami berdiri 

Dan membawa doa kami kepada-Mu 

Sesuatu yang besar pasti terjadi 

Dan mengubahkan negeri kami 

Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan 

Atas seluruh bumi 

 

BERKAT 

PF Angkatlah hati dan arahkanlah 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. 402c. “Amin” (do = f) 

 Amin, amin, amin, amin, amin. 
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