
GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT 
(G P I B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    TATA IBADAH HARI MINGGU 

MINGGU XIII SESUDAH PENTAKOSTA 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MINGGU, 04 SEPTEMBER 2022 
 

 

 



2 
 

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 XIII 
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. 

Ajakan Beribadah 

P.2    Jemaat Tuhan, mari berdiri sebagai tanda syukur kita 
menyambut Firman Tuhan yang hadir di tengah 
persekutuan ini.  

 
MENGHADAP TUHAN 

♫ Jemaat Menyanyi 

GB 4: 1-2  “Berorak Bagi Tuhan” 

1. Bersorak bagi Tuhan, wahai umat-Nya; 
Hendaklah orang jujur puji nama-Nya 
Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, 
Bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah 

…Prosesi membawa Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah  

2. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhanmu; 
Nyaringkanlah suaramu dan bersoraklah, 
Sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada; 
Segala isi bumi diciptakan-Nya. 
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Votum   

P.F Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  yang 
menjadikan langit dan bumi.    

Jem. 1  . / 1 .  //                                                                    
A –   min 

Nas Pembimbing                                                                          

P.F  “Karena kasih Karunia Allah yang menyelamatkan semua 
manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita 
meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi 
dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di 
dalam dunia sekarang ini.” 

(Titus 2 : 11-12) 

Salam    

P.F Kasih karunia dan damai sejahtera dari Alla, Bapa kita, 
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 

Jem. dan menyertaimu juga. 

 Jemaat Menyanyi  

KJ 58 : 1-2   “Mahakasih Yang Ilahi” 

1. Mahakasih yang ilahi, nikmat sorga, turunlah 
Mendiami hati kami; Kau mahkota kurnia. 
Yesus, Kau berlimpah rahmat, 
Sumber kasih yang besar! 
Datanglah membawa s‟lamat bagi kami yang gentar 

2. Ya, hembuskan Roh kasih-Mu dalam hati yang resah; 
b‟ri sejahtera janji-Mu, agar kami warisnya. 
Yesus, Alfa dan Omega, nasfsu dosa jauhkanlah; 
diri kami b‟ri merdeka dalam Dikau s‟lamanya. 
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Pengakuan Dosa           (duduk) 

P.2   Jemaat Tuhan, mari kita menaikan doa kita kepada Tuhan:    

Ya Tuhan Allah Bapa Kami, Terima kasih untuk pagi yang 
indah yang Engkau karuniakan kepada kami. Betapa 
senangnya hati kami mengetahui bahwa hari ini kami masih 
diberikan nafas kehidupan, untuk menghirup udara segar 
dan mengagumi alam ciptaanMu, serta berkarya di dunia 
ini. Setiap detik yang Kau berikan sangatlah berharga, 
karena tak akan terulang kembali. Oleh karenanya kami 
ingin gunakan setiap waktu kami dengan baik. Kami mohon 
hikmat bijaksana dariMu Tuhan untuk melalui hari ini 
dengan bijak, dan menjalani hari seolah hari ini adalah hari 
terakhir kami hidup di dunia ini. Kami ingin memulai hari 
ini dengan ucapan syukur kepada-Mu atas setiap berkat 
yang Kau berikan dan dengan bersikap dan berpikir positif. 
Kami menyerahkan setiap usaha, pekerjaan, dan seluruh 
aktifitas kami pada hari ini di dalam pimpinan dan 
penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa 
dan bersyukur. Amin 

 Jemaat Menyanyi   

GB 27 : 1-2   “Ya Tuhan, Kami Mengaku” 

1. Ya Tuhan, kami mengaku 
Berdosa di dalam hati, 
Di kata dan tindakan: 
Ampunilah dosa kami! 

2. Betapa lama umat-Mu 
Tak sadar bahwa Kau hadir, 
Dengan-Mu tak bersekutu: 
Amunilah dosa kami! 

Berita Anugerah 

P.F  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan 
bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan 
seperti tertulis dalam Kitab 2 PETRUS 3 : 9 yang 
menyatakan:  
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“Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, sekalipun 
ada orang yang menganggapnya sebagai 
kelalaian, tetai Ia sabar terhadap kamu, karena Ia 
menghendaki supaya jangan ada yang binasa, 
melainkan supaya semua orang berbalik dan 
bertobat.”  

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

Jem. Syukur kepada Tuhan! Amin. 

 Jemaat Menyanyi 
GB 38 : 1-3   “Yesus Sumber Damai” 

1. Yesus Sumber damai, Tuhan Maha kudus, 
kini kami datang, b‟rilah kasih-Mu 

2. S‟lamatkanlah kami dari kuasa dosa. 
B‟rilah pada kami jiwa yang tenang. 

3. Jurus‟lamat kami, hangatkanlah hati 
dan satukan kami dalam rahmat-Mu 

PERINTAH HIDUP BARU 

PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru 
seperti tertulis dalam 2 TESALONIKA 3 : 13-15 yang 
menyatakan  

 “Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-
jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang 
tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan 
dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul 
dengan dia, supaya ia menjadi malu, tetapi 
janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi 
tegorlah dia sebagai seorang saudara.” 

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah 
dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 
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Jemaat Menyanyi  
GB 51 : 1-2  “Kasihilah Tuhanmu” 

1. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu; 
Dengan seg‟nap jiwamu; dengan akal budimu. 
Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. 
Itulah hukum yang pertama dan hokum yang kedua. 

2. Sembah dan puji Allah, Sang Bapa, Pencipta alam 
  Sembah dan puji Yesus, Sang Juruselamatmu. 
  Sembah dan puji Roh Kudus, Penuntun dalam kebenaran. 
  Hai, s‟gala yang bernafas sembah dan pujilah Tuhanmu. 

Kesaksian Pujian         (duduk)  

 

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! 

Jem.  GB 393  “Haleluya” 

 Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah. 
 Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah! 

P.3 Pembacaan Alkitab hari ini dari TITUS 1 : 1-4 yang 
menyatakan ………………….  

 Demikian  pembacaan  Alkitab.  

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

Jem.     GB 392A     “KepadaMu Puji-Pujian” 

 Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 
 Bapa, Put‟ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 

(duduk) 

K h o t b a h  
...saat teduh... 
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JAWABAN  JEMAAT 

Jemaat Menyanyi 

GB 100 : 1-2   “Kamu Yang Dipilih” 

1. Kamu yang dipilih, kamu yang diutus 
Ingat pada janji dan penggilanmu. 
Siap sedia kau pergi jadi pelayan umat Tuhan. 
Setiap saat siap sedia 

2. Kamu yang dipanggil, kamu diurapi 
Jadilah pelayan bagi Tuhanmu 
Tuhan memilih dirimu untuk gembalakan umat-Nya 
Setiap saat siap sedia 

Pengakuan Iman  

P.F 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:  ”Aku percaya….”  

(duduk)                                                                  

Doa  Syafaat        

P.F  ........ Ya Tuhan, dalam pengasihanMu, kami mohon : 

Jem.  Dengarlah Doa kami 

P.F Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan 
Juruselamat, yang telah mengajar kami berdoa : 

Semua Bapa kami yang di sorga...(diakhiri dengan Dox KJ 475)      
 Kar‟na Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa  
 dan kemuliaan sampai s‟lama-lamanya. Amin. 

Kesaksian Pujian 

Pengucapan Syukur 

P.4    Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita, 
marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita 
memberi persembahan kepada-Nya dengarlah Firman 
Tuhan :  
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  “Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, 
bawalah persembahan dan masuklah ke 
pelataran-Nya!” (MAZMUR 96 : 8).  

  Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. 

Jemaat Menyanyi    

GB 81: 1-3   “Allah Sumber Kemurahan” 

Reff Allah, Sumber kemurahan juga 
 kebajikan di sepanjang hidupmu 
 Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan, kini dan kekal. 

1. Bawa persembahanmu seg‟ra pada Tuhan Allahmu. 
Ingat akan janji-Nya tetap, Ia memberkatimu. 

...Jemaat disilakan menyampaikan persembahan… 

2. B‟ri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. 
Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu    Reff   

3. B‟rilah dengan rela dan senang, b‟ri kepada Tuhanmu. 
Tak ‟kan kekurangan apapun, kau dipelihara-Nya.   Reff 

Doa Syukur                                   
P.4   Jemaat, mari berdiri menyerahkan persembahan ini 

kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama. Kita 
berdoa : 
Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan 
Sorga, terimakasih kami ucapkan karena Engkau 
telah memberi kami kesempatan beribadah hari 
ini. Terimakasih atas firman yang telah 
disampaikan oleh HambaMu, kiranya dapat 
tumbuh dan berbuah di hati kami. Kesempatan 
ini kami akan memberikan korban persembahan, 
kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami 
berikan besar kecilnya persembahan kami. Dan 
kiranya persembahan ini dapat berguna untuk 
pelayanan pekerjaan Tuhan ditempat ini 
sehingga namaMu dipuji dimuliakan. 
Terimakasih ya Tuhan, inilah doa kami. Didalam 
nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap 
syukur. Haleluya Amin. 

 (duduk) 
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PENGUTUSAN 

Warta Jemaat 

P.6 . . . 

Amanat  Pengutusan        (berdiri) 

P.F Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Firman 
Tuhan yang telah kamu dengar, bagikanlah sukacita 
beriman kepada semua orang, dan lakukanlah Firman 
Tuhan. 

   Jemaat Menyanyi 

 GB 227 : 1-2   “Tuhan Tuntun Langkahku” 

Tuhan tuntun langkahku, tunjukkan jalanku. 
Tuhan pimpin hidupku pada jalan yang terang. 

Reff Tuhan jangan „Kau biarkan aku jatuh tersesat. 
 Kepada-Mu kuserahkan s‟luruh jalan hidupku. 

Bila nanti diriku dalam dosa terjebak, 
Aku mohon tangan-Mu melepaskan diriku. reff  

Berkat 

P.F Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta 
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.   
            (Bilangan 6:24-26) 
 

Jemaat Menyanyi  
GB 400  “Amin, Amin.” 
Amin, amin. Haleluya, amin. 

 



10 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


