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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    TATA IBADAH HARI MINGGU 

MINGGU XXIV SESUDAH PENTAKOSTA 

& 

PENEGUHAN SIDI 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MINGGU, 20 NOVEMBER 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 XXIV 
SESUDAH PENTAKOSTA. Pagi ini akan dilaksanakan 
Pelayanan Peneguhan Sidi.  
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di 
hadapan Tuhan.  
Pemberitaan Firman pada ibadah hari 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 

KJ 15 : 1-3  “BERHIMPUN SEMUA” 

1. Berhimpun semua menghadap Tuhan 
dan pujilah Dia, Pemurah benar. 
Berakhirlah segala pergumulan, 
diganti kedamaian yang besar 

.…Prosesi membawa Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah  

2. Hormati namaNya serta kenangkan 
mujizat yang sudah dibuatNya.  
Hendaklah t'rus syukurmu kaunyatakan 
di jalan hidupmu seluruhnya. 
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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  “Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh 
berusaha untuk menambahkan kepada imanmu 
kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan.” 

(2 Petrus 1 : 5) 
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  

GB 276 : 1-2   “ADA INTAN CEMERLANG” 

1. Ada intan cemerlang 
dalam lumpur yang keruh, 
cari dan bersihkanlah 
guna tajuk Rajamu. 

Reff Jiwa-jiwa yang terhilang 
  bawa pada Tuhanmu; 
  jadi intan yang gemilang 
  di mahkota Rajamu. 

2. Banyak jiwa mengeluh 
dalam dosa terjerat; 
bagai intan yang redup 
angkat dan murnikanlah reff 

(duduk) 

Pengakuan Dosa         

P.2   Jemaat Tuhan, mari kita menaikan doa kita kepada Tuhan:    
 Ya Bapa Mahakuasa, hari ini kami mengaku segala 

dosa dan kesalahan kami, baik yang tampak dalam 
sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di 
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pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan 
dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup 
kami oleh Roh Kudus-Mu. Bimbinglah kami ke jalan 
yang benar, supaya hidup kami tidak sia-sia. Buatlah 
kami selalu menyadari bahwa Engkau peduli dan 
mengasihi kami. 

 Kristus Pengasih, ajarlah kami mengasihi bukan 
dengan perkataan, melainkan dengan perbuatan 
nyata. Jauhkanlah dari pada kami kesombongan dan 
pementingan diri; berikan kami kerendahan hati dan 
ketulusan untuk menjadi sesama bagi semua orang. 
Kiranya nama-Mu dimuliakan melalui segala sesuatu 
yang kami kerjakan sehari-hari, betapapun kecil dan 
sederhana. Inilah doa kami, dengarlah, ya Tuhan. 
Amin. 

 Jemaat Menyanyi   

KJ 29 : 1-2    “DI MUKA TUHAN YESUS” 

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 

P.F  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan 
bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan 
seperti tertulis dalam Kitab 1 YOHANES 1 : 8-9 yang 
menyatakan:  

“8Jika kita berkata, bahwa kita tidak berdosa, 
maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran 
tidak ada di dalam kita. 9Jika kita mengaku dosa 
kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia 
akan mengampuni segala dosa kita dan 
menyucikan kita dari segala kejahatan.”  

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

 Jemaat Menyanyi 
KJ 39 : 1-2 “'KU DIBERI BELAS KASIHAN” 

1. „Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku; 
  tadi 'ku angkuh, kini heran: Tuhan, besarlah rahmatMu! 
  Kidung imanku bergema: rahmatMu sungguh mulia, 
  Kidung imanku bergema: rahmatMu sungguh mulia! 

2. Walau 'ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah: 
  darah PutraMu dicurahkan membasuh dosa dan cela. 
  Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmatMu, 
  Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmatMu. 

PERINTAH HIDUP BARU 

PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru 
seperti tertulis dalam EFESUS 2 : 7-10 yang menyatakan  

 “7supaya pada masa yang akan datang Ia 
menunjukkan kepada kita kekayaan kasih 
karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai 
dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus 
Yesus. 8Sebab karena kasih karunia kamu 
diselamatkan oleh iman; itu bukan hasil usahamu, 
tetapi pemberian Allah, 9itu bukan hasil 
pekerjaanmu: jangan ada orang yang 
memegahkan diri. 10Karena kita ini buatan Allah, 
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan 
pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah 
sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di 
dalamnya.” 

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah 
dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 
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Jemaat Menyanyi  
KJ 282 : 1-2   

“SELURUH UMAT TUHAN OLEHNYA DIKENAL” 

1. Seluruh umat Tuhan olehNya dikenal: 
  besar kecil semua, sekarang dan kekal. 
  Mereka dijagai di dalam dunia; 
   baik hidup maupun mati mereka milikNya. 
   Baik hidup maupun mati mereka milikNya. 

2. Mereka dikenalNya yang hidup beriman, 
  yang patuh dan percaya berdasarkan Firman. 
  Firmanlah yang menjadi santapan yang baka, 
  Firmanlah yang menjamin bertahan s'lamanya. 
  Firmanlah yang menjamin bertahan s'lamanya. 

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.  KJ 473  “Haleluya” 

 Haleluya, Haleluya, Haleluya! 

P.3 Pembacaan Alkitab hari ini dari 2 PETRUS 1 : 3-8 
yang menyatakan ………………….  

 Demikian  pembacaan  Alkitab.  

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

Jem.     KJ 474     “KepadaMu Puji-Pujian” 
 KepadaMu puji-pujian, 

madah syukur dan segala Kemuliaan, 
ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi!  

(duduk) 



7 
 

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

 
JAWABAN  JEMAAT 

Jemaat Menyanyi 

KJ 64 : 1-2    
“BILA KULIHAT BINTANG GEMERLAPAN” 

1. Bila kulihat bintang gemerlapan 
dan bunyi guruh riuh kudengar, 
ya Tuhanku, tak putus aku heran 
melihat ciptaanMu yang besar. 

Ref Maka jiwaku pun memujiMu: 
 "Sungguh besar Kau, Allahku!" 
 Maka jiwaku pun memujiMu: 
 "Sungguh besar Kau, Allahku!" 

2. Ya Tuhanku, pabila kurenungkan 
pemberianMu dalam Penebus, 
'ku tertegun: bagiku dicurahkan 
oleh PutraMu darahNya kudus. reff 

PENEGUHAN SIDI 

PF Jemaat, pada kesempatan ini kita menyambut  saudara-

saudara kita : 
Jacob Noel 
Kriswanto Gea 
James Erikson Sitepu 
Elizabeth Lisa Herlina 
Marsya Angela Rebecca Hutagalung  

 yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar ia 
diteguhkan sebagai warga sidi gereja.  

Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap 

warganya yang telah diakui dan diterima sebagai 

pengikut Kristus yang dewasa iman. Karenanya, ia 

sekarang memiliki tanggungjawab penuh dalam 

melaksanakan panggilan dan pengutusan dalam gereja. 
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Sebelumnya, saudara-saudara ini telah diajar dan dibina 

tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada 

Yesus Kristus dan berdasarkan Alkitab; begitu pula 

tentang pemahaman kegerejaan dalam lingkup Gereja 

Potestan di Indonesia bagian Barat. Dinyakini, bahwa ia 

berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi dan 

sekarang ia secara pribadi akan mengaku iman bahwa 

Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juruslamat. Dengan 

pengakuan itu, bagi yang sudah dibaptis, berarti 

mengambi alih dan sekaligus membaharui pengakuan 

orang tua yang diucapkan waktu mereka di baptis, 

sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan itu 

merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus 

dan anggota tubuhNya, yakni umat. 

DOA PENGUATAN 

PF Sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan 

dan janjinya serta diteguhkan, kita awali dengan doa: 

 “ Ya Allah Mahakuasa, Engkau telah mempercayakan 

Firmanmu kepada kami umat-Mu. Tanpa pertolongan-

Mu, kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna 

bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu, dengan rendah hati, 

kami berterima kasih atas kesetiaanMu yang tiada 

putusnya; sehingga kami angkatan demi angkatan dapat 

menghayati apa yang diartikan dengan Baptisan Kudus 

yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami 

dapat memahaminya; baik oleh janji pengakuan iman 

orang tua, maupun janji dan pengakuan kami sendiri. 

Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada 

perjanjian anugrah-Mu dan mendalami rahasia 

keselamatan. Putra-Mu Yesus yang telah mengorbankan 

diri-Nya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di 

kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia 

agar dosa kami, Engkau ampuni dan hidup kami Engkau 

baharui dalam Dia yang telah bangkit karena menang 

atas maut. Kami mohon kepada-Mu, ya Bapa, agar 
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Engkau menerima anak-anak ini dalam perjanjian-Mu, 

dan menjadikan mereka ahli waris kerajaan-Mu oleh 

karena Kristus telah mati dan bangkit untuk mereka 

juga. Kiranya oleh jamahan Roh Kudus-Mu, mereka 

dikuatkan dan terpelihara dalam kasih-Mu. Kiranya 

melalui bimbingan orang tua dan pengajaran gereja, 

mereka kelak akan mengaku : Engkau, Bapa mereka; 

Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat mereka dan Roh 

Kudus penghibur dan pembaharu mereka sekarang dan 

selama-Nya. Kami pun memohon utuslah Roh Kudus-Mu 

mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu sebagai 

orang muda yang akan mengaku imannya kepada 

Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan 

pelayanannya. Biarlah ia mengikuti Kristus sambil 

memikul salib dengan setia dalam sukacita; penuh iman, 

harap dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya 

diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, 

karena Yesus Kristus telah menjadi Juruslamat mereka. 

Terpujilah Engkau, ya Allah yang kuasa, kekal selama-

lamanya. Amin    

PENGAKUAN dan JANJI 

PF Kami mengudang saudara-saudara yang akan di 

teguhkan sidi berdiri untuk mengaku iman dan 

janjinya, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan 

berikut:  

1. Apakah saudara percaya kepada Allah Tri Tunggal: 

Bapa, Pencipta langit dan bumidan segala isinya; 

Yesus Kristus. Tuhan dan Juruslamat yang telah 

menebus dan menyelamatkan saudara dari dosadan 

maut; serta Roh Kudus Penolong dan Pemimpin 

Sejati, yang memimpin saudara dalam kebenaran 

dan hidup baru sesuai kehendak Allah? 
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2. Apakah saudara mengaku, bahwa Perjanjian Lama 

dan Perjanjian Baru adalah Kitab Suci yang 

bertuliskan Firman Tuhan, yang menyampaikan 

Perjanjian Anugrah Allah kepada saudara serta 

menerangi jalan hidup, sehingga saudara harus 

bertekun membaca dan merenungkannya siang dan 

malam? 

3. Apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu 

sebagai warga Gereja Protestan di Indonesia bagian 

Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman 

iman dan aturan yang berlaku serta membuang 

segala kepercayaan lain; melawan segala kuasa 

kegelapan untuk tetap mengikuti Yesus dengan setia 

di dunia ini serta turut mebangunumat dalam kasih 

sesuai karunia yang saudara miliki? 

“Jacob Noel” 
“Kriswanto Gea” 
“James Erikson Sitepu” 
“Elizabeth Lisa Herlina” 
“Marsya Angela Rebecca Hutagalung”  

Di Hadapan Allah dan dengan disaksikan umatNya, apakah  
jawabmu? 

Calon Sidi : Ya dengan segenap hatiku 

PF Tuhan mendengar dan menguatkan saudara 

PENGAKUAN IMAN       

PF : Jemaat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut 
Pengakuan Iman Rasuli agar menguatkan pengakuan dan 
janji saudara-saudara ini.  

  Dengan hati dan mulut, masing-masing berkata : 
  Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Mahakuasa, Khalik 

langit dan bumi.  
Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, 
Tuhan kita,  yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari 
anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan 
Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun 
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ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit 
pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di 
sebelah kanan Allah, Bapa Yang Mahakuasa, yang akan 
datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup 
dan mati.  

 Aku Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan 
am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, 
kebangkitan daging dan hidup yang kekal. 

 (duduk ) 

JEMAAT MENYANYI 
KJ 308 : 1 “Tuhan, Kau Kekal Raja Hati Kami” 

 Tuhan, Kau kekal Raja hati kami; 
 Kami tak sesal ikut 
 firmanMu beriman teguh pada jalan damai 

PENEGUHAN SIDI 

PF Berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan 
Sakramen Baptisan serta mendengar pengakuan dan 
janji yang dinyatakan, maka kami meneguhkan saudara 
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, sebagai 
warga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, yang 
dewasa secara iman. 

 Kami mengundang saudara untuk ikut mengambil 
bagian dalam Sakramen Perjamuan dan mengingatkan 
kembali akan tanggung jawab penuh saudara dalam 
rangka pembangunan tubuh Kristus. 

PENUMPANGAN TANGAN 

----- sidi baru berlutut, umat berdiri ----- 

PF Hiduplah menurut pengakuan dan janjiMu; lakukanlah 
tanggungjawabmu dan terimalah berkat Tuhan: 

 Allah Bapa, Sumber Kasih Karunia yg telah memanggil 
kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kpd kemuliaanNya yg 
kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan 
mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus. 

U 1   .   7  |  1  || 
 A - - - - - min 
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---- PF menyambut Sidi Baru berdiri --- 
--- Penyerahan Alkitab dan Surat Sidi--- 

PERKENALAN 

PF Jemaat Tuhan, sambutlah saudara-saudara ini sebagai 
warga Sidi Gereja yang telah menjadi satu kesatuan 
dalam persekutuan untuk pembangunan Tubuh Kristus. 

--- PF, para MJ dan Sidi Baru kembali ke tempat masing-masing--- 

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 GB 389B)      
 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 :  

  “Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan 
Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu 
mempersembahkan tubuhmu sebagai 
persembahan yang hidup, yang kudus dan yang 
berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu 
yang sejati.” (ROMA 12 : 1).  

  Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. 
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Jemaat Menyanyi    

GB 80: 1-2   “MARI BAWA PERSEMBAHAN” 

1. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu; 
dengan hati sukacita, bersyukur pada-Nya. 
Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu;  
mari mengucap syukur. 

Reff Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya.  
Bawalah persembahanmu dengan sukacita pada-Nya. 
Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya. 
Bawalah persembahanmu dengan sukacita pada-Nya. 

...Jemaat disilakan menyampaikan persembahan… 

2. Jangan takut dan kuatir Tuhan menjagamu, 
kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. 
Apapun yang kau butuhkan dib'rikan Tuhanmu; 
mari mengucap syukur. reff 

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

kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama. Kita 
berdoa : 

 Ya Tuhan, inilah ungkapan syukur yang kami 
bawa ke hadapan-Mu; 

 kami mempersembahkannya dengan percaya 
bahwa hidup dan masa depan kami ada di 
tangan-Mu. Tak satupun yang dapat 
mengambilnya bila Engkau memberikannya, dan 
tak ada yang dapat menutup bila Engkau 
membukanya bagi kami. Oleh sebab itu ajarlah 
kami tidak kuatir tentang apapun juga, sebab 
Engkau memelihara kami. Terpujilah Engkau 
kini dan selamanya. Amin. 

 (duduk) 

PENGUTUSAN 

Warta Jemaat 

P.6 . . . 

Amanat  Pengutusan        (berdiri) 



14 
 

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 

 KJ 339 : 1-3   “MAJU, LASKAR KRISTUS” 

1. Maju, laskar Kristus, lawan kuasa g'lap! Ikut salib Yesus, 
sungguh dan tetap!  
Rajamu sendiri jalan di depan; majulah, iringi panji 
cemerlang! 

Reff Maju, laskar Kristus, lawan kuasa g'lap!  
Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap! 

2. Saat dianjungkan panji Penebus, kuasa iblis mundur, 
dikalahkan t'rus.  
Goncanglah neraka, kar'na mendengar sorak-soraianmu 
nyaring menggegar. Reff 

3. Bagai laskar jaya G'reja maju t'rus di jejak teladan saksi yang 
kudus. 
Kita satu tubuh yang kudus dan am; satu pengharapan, satu 
pun iman. 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 
 KJ 478B  “AMIN, AMIN, AMIN” do=g. 2 ketuk 

Amin, amin, amin. 


