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TATA IBADAH HARI MINGGU 

DALAM RANGKA HUT KE-418 

GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA 

PERSIAPAN :  

Pelayan 2  : (Pemasangan Lilin Altar) 

Umat Allah, selamat pagi/sore dan selamat datang dalam 

Ibadah Hari Minggu sekalgus ibadah syukur Hari Ulang 

Tahun ke-418 Gereja Protestan di Indonesia. Tata Ibadah 

Hari Minggu ini menggunakan Tata Ibadah dari Gereja 

Protestan Indonesia di Buol Toli-toli (GPIBT).  

  Bermula dari pelayanan ibadah hari Minggu paqda tanggal 

27 Februari 1605 di Benteng Victoria - Ambon, untuk 

pertama kalinya, orang-orang Protestan asal Belanda 

melaksanakan ibadah dengan menggunakan tata Ibadah 

Gereja Protestan. Dikemudian hari moment ini dipakai 

sebagai hari lahirnya De Protestantsche Kerk in 

Nederlandsch-Indie atau lebih dikenal dengan Indische 

Kerk yang pada tahun 1948 dalam semangat nasionalisme, 

nama tersebut diganti menjadi Gereja Protestan di 

Indonesia (GPI).  

 Kemudian sejak tahun 1934 – 1948, jemaat-jemaat  

Indische Kerk atau GPI mengalami pemandirian. Tahun 

1934 di wilayah Minahasa berdiri Gereja Masehi Injili di 

Minahasa (GMIM). Tahun 1935 di wilayah Maluku berdiri 

Gereja Protestan Maluku (GPM).  Tahun 1947 di Wilayah 

Nusa Tenggara Timur berdiri Gereja Masehi Injili di 

Timor (GMIT).  Dan pada tahun 1948, di sebelah Barat 

dari tiga gereja saudara ini,  berdiri Gereja Protestan di 

Indonesia bagian Barat (GPIB). Kemudian wilayah-

wilayah Pekabaran Injil dari gereja bersaudara itu 

mengalami pemekaran lagi. Dan jumlah anggota GPI pada 

saat ini adalah 12 Gereja Bagian Mandiri: GMIM, GPM. 

GMIT, GPIB, GPID, GPIBT, GPIG, GKLB, GPI Papua, 

IECC, GPIBK dan GERMITA *). 

 Dalam Ibadah Hari Minggu Pra Paskah atau Minggu-

minggu sengsara Yesus Kristus ini, kita memperingati dan 

mensyukuri perjalanan GPI yang telah memasuki usia 418 

tahun. 



3 

 

 Umat Allah, marilah berdiri,  kita siapkan hati kita untuk 
menyambut Dia, Sang Kepala Gereja yang telah 

menyatakan  kasih setia-Nya kepada kita,  dengan 

melantunkan Kidung Pujian “Setia-Mu, Tuhanku”  (PKJ 

138:1-3) 

--------------  (Prosesi PF memamuki raung ibadah  -------------- 

1. SetiaMu, Tuhanku, tiada bertara, di kala suka, di saat gelap. 

KasihMu, Allahku, tidak berubah. Kaulah Pelindung abadi, tetap. 

Reff: 
SetiaMu, Tuhanku, mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. 

Yang kuperlukan tetap Kau berikan, sehingga akupun puas lelas. 

2. Musim bertanam dan musim tuaian, surya, rembulan di langit cerah, 

bersama alam memuji, bersaksi tentang setiaMu tak bercela.  reff  

3. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiranMu dan bimbinganMu, 

kini kekuatan dan besok harapan: Hujan berkat Kau beri padaku reff 

TAHBISAN DAN SALAM: 

PF : Ibadah ini kami tahbiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh  

 Kudus. 

Jemaat   : Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia  

 untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan 

perbuatan tangan-Nya. 

PF+J : Amin 

PF : Tuhan menyertai saudara-saudara  

Jemaat   : Tuhan menyertai saudara juga 

NAS PEMBIMBING : 

PF          : Jemaat Tuhan, nats pembimbing dalam ibadah hari ini 

menyatakan : “Dan bukan untuk mereka ini saja Aku berdoa, 

tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada-Ku oleh 

pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu 

sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di 

dalam Engkau, agar mereka juga di dalam Kita,  supaya 

dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku”.  

(Yohanes 17:20, 21) 
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Jemaat menyanyi      “Tuhanku Yesus”     (KJ 19: 1, 2) 

1. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan Manusia, 

Kau kukasihi, Kau Junjunganku, Bahagiaku yang baka. 

2. Indah t'rang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah; 

Jauh lebih indah, Yesus, terangMu di sorga dan di dunia.  

(duduk) 

PENGAKUAN DOSA : 

Pelayan 2:   Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan 

mengaku dosa kita kepada-Nya:  Ya Tuhan yang 

Mahakuasa, Bapa yang telah menabur benih-benih Injil di 

negeri  ini, kami mengaku di hadapan-Mu, bahwa kami 

sering lalai memelihara keutuhan hidup bergereja. Kami 

tidak memelihara kasih persaudaraan dengan sesama kami.  

Perbedaan sering kami jadikan sebagai alasan untuk 

menutup diri terhadap yang lain. Dan akhirnya kami 

berjalan sedniri-sendiri.  

Jemaat :   Ya, Tuhan Allah, kami mengaku bahwa  dalam banyak 

kesempatan kami kurang memberi diri untuk terlibat secara 

aktif dalam memajukan pelayanan gereja. Talenta dan 

berkat yang ada pada kami,  cenderung kami pakai untuk 

dkepentingan diri sendiri, dan sangat kurang diberikan 

untuk pekerjaan pelayanan. Ampuni kami yaTuhan. 

P+J : Ya Kristus, Tuhan kami, baruilah kami dengan Roh 

Kudus agar kami dimampukan untuk  melayani 

Engkau du dunia ini. amin. 

BERITA ANUGERAH ALLAH: 

PF        : Saudara-saudara, percayalah bahwaTuhan Allah yang telah 

memulaikan pekerjaan- Nya, Dia adalah Allah yang tidak 

pernah meninggallkan perbuatantangan-Nya. Yakinlah 

bahwa dosa-dosamu telah diampuni melalui karya 

pengorbanan Tuhan Yesus Kristus.“Karena begitu 

besarkasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah 

mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap 

orang yang percaya kepada- Nya tidak binasa melainkan 

beroleh hidup yang kekal”. (Yohanes 3:16) 
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Jemaat    menyanyi  “Karena Kasih-Nya Padaku”  (KJ 178 : 1, 2) 

1.  Kar'na kasihNya padaku Yesus datang ke dunia; 

Ia t'lah memb'ri hidupNya gantiku yang bercela. 

     Reff: 

O, betapa mulia dan ajaib kuasaNya! 

Kasih Jurus'lamat dunia menebus manusia. 

2.  Dengan sabar dan hikmatNya Yesus pimpin hidupku; 

Firman dan kebenaranNya itulah peganganku.            reff 

 

PEMBACAAN  HUKUM  ALLAH : 

PF : Saudara-saudara dengarkanlah Hukum Allah berdasarkan  

Matius 22:37-40 yang menyatkan :Jawab Yesus kepada: 

  “Kasihilah Tuhan, Allahmu dengan segenap hatimu dan 

dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, 

Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan 

hukum yang kedua yang sama dengan itu,  ialah kasihilah 

sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua 

hukum inilah tergantung seluruh Hukum Taurat dan Kitab 

para nabi.” 

PADUAN SUARA/VOCAL GROUP/SOLO/……. 

PEMBERITAAN FIRMAN 

Doa Mohon bimbingan Roh Kudus  

P.F  . . . 

Pembacaan Alkitab  

P.F Jemaat marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang 
dibacakan dari Alkitab : Hosiana! 

Jem.   GB 397  “HOSIANA” 
  Hosiana, Hosiana, Hosiana 

P.3 Pembacaan Alkitab hari ini dari ………… yang menyatakan 
………………….  

 Demikian  pembacaan  Alkitab.  

P.F Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di 
antara kamu dan ucaplah syukur kepada  Allah. 
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Jem.    GB 392A     “KepadaMu Puji-Pujian” 
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 

Khotbah 

Nyanyian Jemaat:  “Firman Allah Sudah Kaudengar” (GB 277 : 1-2) 

1. Firman Allah sudah 'kau dengar. 

Laksanakan dalam hidupmu. 

Firman Allah hendaklah kau sebar 

pada orang di sekelilingmu. 

Reff Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu; 

wartakan karya kasih-Nya. 

Roh kudus menolongmu dan memimpin langkahmu; 

majulah tetap teguh. 

2. Firman Tuhan jadi pandumu, 

janganlah andalkan egomu. 

sangkal diri sebagai hamba-Nya; 

jadi saksi setia dan tekun. reff 

PENGAKUAN IMAN :                                                  (Jemaat Berdiri) 

PF          : Saudara-saudara, marilah kita berdiri dan mengikrarkan 

pengakuan iman kita secara bersama- sama dengan 

mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli : Aku percaya 

kepada Allah .... 

DOA SYAFAAT :                                                            (Jemaat duduk) 

PF          : Saudara-saudara, marilah kita berdoa…….(diakhiri dengan 

mengucapkan Doa Bapa Kami) 

PF + J     :   Bapa kami yang di sorga .... 

 

PERSEMBAHAN SYUKUR : 
Pelayan 4 :  Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur 

kepada Allah,  jangan dengan sedih hati atau karena 

paksaan, sebab Allah mengasihi orang yangmemberi 

dengan sukacita.  

-----Dalam rangka HUT ke-418 GPI, persembahan syukur ini kiranya  

dapat diserahkan kepada Gereja Protestan di Indonesia untuk  

menopang program pelayana GPI----- 
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Jemaat   menyanyi  “Beribu Lidah Patutlah”  (KJ 294 : 1-5) 

1. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku. 

Dan mewartakan kuasaNya dengan kidung merdu. 

2. Yesus, namaMu cukuplah menghibur yang sedih, 

membuat hati tenteram, merawat yang pedih. 

...Jemaat disilakan menyampaikan persembahan… 

4. Yang bisu-tuli, bersoraklah memuji Tabibmu; 

yang buta, lumpuh dan lemah, berbangkitlah sembuh! 

5. Tolonglah aku, ya Tuhan, mengangkat suaraku. 

‘Kan kusebar di dunia agungnya namaMu. 

 

DOA PERSEMBAHAN : 

Pelayan 4 : Ya Tuhan yang Mahakasih, kami bersyukur atas kasih 

setia-Mu yang telah menyertai perjalanan pelayanan Gereja 

Protestan di Indonesia selama 418 tahun pelayanan di bumi  

pertiwi Indonesia.  

                    Berkat senantiasa Engkau hadirkan dalam kehidupan kami 

sejak masa lalu hingga kini; kami memiliki ikatan kasih 

persaudaraan sebagai umat yang telah dipersekutukan, 

saling memberi dan menerima di tengah kepelbagaian, 

saling menghibur dan menguatkan serta berbagai bentuk 

pelayanan kasih yang membuat kami berbahagia. Kami 

bersyukur atas semuanya melalui persembahan ini, agar 

kiranya pekerjaan pelayanan Tuhan semakin bertumbuh 

dan menghasilkan buah. Di dalam nama Tuhan Yesus 

Kristus, kami persembahkan syukur ini.Amin. 

WARTA JEMAAT 

AMANAT 

PENGUTUSAN 

PF  : Saudara-saudara, sejak tahun 1605  GPI lahir dan 

perjalanannya telah sampai di masa ini, mari kita rekatkan 

sendi-sendi persaudaraan pada dasar Injil yang satu, 

teruslah semangat memberitakan Injil-Nya. Firman-Nya 

:“Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik 

waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan 

nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran.” (2 

Timotis 4:2) 
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Jemaat menyanyi  “Maju, Laskar Kristus”  (KJ 339:1, 3, 5) 

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! 

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  

5. Kar'na itu, maju! Ikut salib t'rus, turutlah memuji Raja Penebus: 

"Hormat, kemuliaan, Tuhan, t'rimalah!" Insan dan malaikat sujud 

menyembah.  reff 

 

BERKAT 

PF : “Anugerah dan sejahteradari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus  

Kristus dengan perantaraan Roh kudus menyertai saudara  

saudara sekarang dan sampai selama- lamanya”. 

 

Jemaat : Menyanyi KJ 478 Amin. 

 

 

------------------------------ ibadah Selesai ---------------------------- 

 

 

DIRGAHAYU KE-418 GPI 

TUHAN YESUS MEMBERKATI 
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*)  12 Gereja Bagian Mandiri – GPI: 

1.  Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) 

2. Gereja Protestan Maluku (GPM) 

3. Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) 

4. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) 

5. Gereja Protestan Indoneisa di Donggala (GPID) 

6. Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo (GPIG) 

7. Gereja Protestan Indonesia di Buol Toli-toli (GPIBT) 

8. Gereja Kristen Luwuk Banggai (GKLB) 

9. Gereja Protestan Indonesia di Papua (GPI Papua) 

10. Indonesian Evangelical Christian Church (IECC) 

11. Gereja Protestan Indonesia di Banggai kepulauan (GPIBK) 

12. Gereja Masehi Injili di Talaud (GERMITA) 

 

 

ALAMAT REKENING GPI 

 

 
 

Pelaksana Harian Sinode Am 

Gereja Protestan di Indonesia 

 

BANK MANDIRI 

103-000-4849-325 

 

BANK BRI 

0329-01-00-2828-309 


