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 Persiapan Para Petugas
 Latihan Lagu
 Doa Konsistori

Ucapan Selamat Datang
P2
Selamat Pagi ! dan ..... (sampaikan salam dari wilayah lokal jemaat)
Selamat Datang dalam Ibadah Hari Minggu XXII Sesudah Pentakosta. Ibadah
hari ini dilaksanakan dalam terang tema :
“Bahagia Karena Benar
dan Takut Meninggalkan Kebenaran”
(Matius 5 : 1 - 12)
Sub-tema : “Aku, Tuhan, dan Negaraku”
Didalamnya kita dihantar untuk memasuki Minggu terakhir dalam empat
pekan Bulan Syukur dalam rangka HUT Gereja Protestan di Indonesia bagian
Barat ke-70. Pelayan Firman dalam ibadah hari ini dilayani oleh ...
(Pkl. 06.00 WIB) : Pdt. Ny. YVONNE D. TAROREH-LOUPATTY
(Pkl. 07.00 WIB) : Pdt. Ny. YESSY A. HUTAPEA
(Pkl. 09.00 WIB) : Pdt. Ny. CLARA J. AIPASSA-PATTISAMALLO
(Pkl. 18.00 WIB) : Pdt. Ny. GABBY D. TITIAHY-MANUPUTTY
Ajakan Beribadah
P2
Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengatakan bahwa ...
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
Saat ini, untuk sementara waktu, fokuslah kepada Tuhan. Abaikan
segala
bentuk gangguan dan godaan yang menjauhkan kita dari persekutuan yang
kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari! Serahkanlah seluruh hidupmu,
perhatianmu, hati dan pikiranmu secara utuh untuk memuliakan nama
Tuhan, yang Mahakudus.

P2

Ketika kita datang menghadap Tuhan, persembahan apakah yang kita bawa?
Tanda syukur apakah yang akan berkenan kepadaNya? Bentuk kasih seperti
apakah yang patut kita perlihatkan di hadiratNya?
Persembahkan hidupmu, tubuhmu, jiwamu, dan rohmu. Hanya Allah yang
layak ditinggikan. Hanya Kristus yang kita muliakan. Tinggalkanlah kesibukan!
Marilah berpusat hanya kepada Tuhan.
--- saat hening --Mari umat Tuhan, kita berdiri ..... Menaikkan pujian bagi kemuliaan nama
TUHAN.
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MENGHADAP ALLAH
Pujian
AKU BERSYUKUR PADAMU TUHAN
GB. 87
Semua 1. Aku bersyukur pada-Mu, Tuhan,atas karunia dan kasih-Mu.
Seluruh jiwa, tubuh dan rohku,‘ku persembahkan kepada-Mu.
‘Ku bahagia; ‘ku sukacita; ku ucap syukur selamanya.
Peremp 2. O, Tuhan Yesus karya-Mu agung. Dikau curahkan darah kudus,
Laki2
jadi tebusan dosa dunia agar manusia selamatlah.
Semua
Ajarlah kami, bimbinglah kami agar setia t’rus bersyukur.
Prosesi Firman Tuhan dibawa masuk
PF
3. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepada-Mu.
Kaulah yang layak kami tinggikan kar’na besarlah kuasa-Mu.
Umat
T’rimalah Tuhan, ungkapan syukur yang kami bawa kepada-Mu.
VOTUM
Pujian
Kantoria

(dalam bentuk nyanyian)
GB. 8 “KULAYANGKAN MATAKU”
Kulayangkan mataku ke arah gunung-gunung;
dari mana akan datang pertolonganku?
Pertolonganmu adalah dari Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi.
Ia tak 'kan membiarkan kakimu goyah,
Penjagamu tak tertidur, tak lelap. Amin.

Umat

Kulayangkan mataku ke arah gunung-gunung;
dari mana akan datang pertolonganku?
Pertolonganmu adalah dari Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi.
Ia tak 'kan membiarkan kakimu goyah,
Penjagamu tak tertidur, tak lelap.
Amin.

PF

Semua

NATS PEMBIMBING
Matius 5 : 9 - 10
PF
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan
disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh
sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya Kerajaan Sorga.
SALAM

PF
Umat

(dalam nyanyian) GB 122 “BAGIMU DAMAI SEJAHT'RA”
Hevenu Syalom Alekhem Tradisional Israel, terj. Yamuger 1988
Tradisional Israel
6=C 4/4
Bagimu damai sejaht’ra, bagimu damai sejaht’ra,
Bagimu damai sejaht’ra, bagimu damai sejaht’ra.
Bagimu damai sejaht’ra, bagimu damai sejaht’ra,
Bagimu damai sejaht’ra, bagimu damai sejaht’ra.
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Jemaat duduk
PENGAKUAN DOSA
Empat orang petugas yang dipilih mengambil tempat di depan, menghadap altar
atau menyamping dan berlutut
P2

Ketika menghadap Tuhan, kita menyadari bahwa tidak ada satupun diantara
kita yang bersih dari kesalahan. Saya mengajak kita semua untuk menakar
diri, membuka hati. Akuilah kedegilan hati, dosa dan kejahatan kita di bawah
kaki Kristus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi! Mari berlutut
(Jika
tempat memungkinkan) – sebaiknya tidak usah berlutut
Mari berdoa...
--- mengambil saat tenang sejenak ---

P2
Bapa Mahapengasih, kami mengaku bahwa kami telah berlaku jahat
Orang 1
Kami membenarkan diri untuk melakukan kekerasan dan merancang
kejahatan di dalam hati
Lidah kami berbisa seperti ular, menghasut orang dan timbulkan amarah.
Kami merencanakan perangkap untuk menjatuhkan orang lain dan
bergembira di atas penderitaan sesama.
P2
Bapa Mahapemurah, kami mengaku bahwa kami telah salah berdoa.
Orang 2
Kami meminta untuk dijauhkan dari malapetaka dan musibah tetapi
hidup kami tidak pernah mendatangkan berkah bagi sesama
Ketika kami sakit hati karena perbuatan anggota keluarga, teman,
warga gereja, pelayan atau atasan,
kami mendoakan mereka agar mendapat bencana, supaya bara api
menimpa mereka. Ampunilah kami.
P2
Bapa Mahapengampun, kami mengaku bahwa kami lalai membela yang
lemah
Orang 3
kami hanya memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan pribadi
tetapi tidak bersuara ketika ketidakbenaran terpapar didepan kami.
Ketika kami Engkau utus ke tengah dunia untuk menjadi berkat dan
penolong, kami menyiakan-nyiakan waktu dan kesempatan yang
berharga dan lebih fokus untuk mendapatkan keuntungan dan
kebahagiaan fana.
P2
Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa, dan yang memaafkan
pelanggaran dari sisa-sisa milik-Nya sendiri; yang tidak bertahan dalam
murka-Nya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia?
Orang 4
Kiranya Engkau kembali menyayangi kami, menghapuskan kesalahankesalahan kami dan melemparkan segala dosa kami ke dalam tubirtubir laut. Mikha 7:18-19
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P2

Dengarlah permohonan kami serta nyatakanlah kiranya pengampunanMu
atas kami.Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin.

Pengakuan

GB. 33 “TUHAN ALLAH JANGANLAH”
Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku.
O, berapa lamakah lanjut amarah-Mu?
Dosaku, murka-Mu, hapuskanlah itu oleh darah Kristus!
--- petugas kembali ke tempat duduk ---

BERITA ANUGERAH
1 Yohanes 1 : 9
PF
Kepada setiap orang yang telah mengakui salah dan dosa dihadapan Tuhan
dengan kejujuran dan ketulusan, maka dengarkanlah berita anugerah ...
“Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia
akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala
kejahatan.”
Berdasarkan berita anugerah tersebut, maka sebagai Pelayan Tuhan Yesus
Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa,
telah berlaku di dalam nama Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus.
Umat
Syukur kepada Allah. Amin.
Pujian
Kantoria
Umat
Bersama

GB. 364 “SYUKUR KAMI UNGKAPKAN”
Syukur kami ungkapkan; syukur pada-Mu, Bapa,
syukur, telah Kaub'rikan Yesus, Putra-Mu.
Syukur kami ungkapkan; syukur pada-Mu, Bapa,
syukur, telah Kaub'rikan Yesus, Putra-Mu.
Sebab oleh karya kasih-Mu orang miskin dan lemah kini berkata:
"Hidupku tenang."
Sebab oleh karya kasih-Mu orang miskin dan lemah kini berkata:
"Hidupku tenang."
Syukur....

PERINTAH HIDUP BARU
PF
Sebagai umat yang telah ditebus dan diampuni, respon yang patut kita
berikan kepada Tuhan adalah sikap hati yang baru, dengan bersedia
memberikan diri untuk melaksanakan kehendak Kristus.
Jemaat Tuhan, mari berdiri...
Dengarkanlah perintah hidup baru, sebagaimana yang dibacakan dari 1
Yohanes 3:6-9, yang menyatakan demikian ... (membaca)
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup
dan kesaksian kita di dunia.
Nyanyian
Semua

GB. 164 “TERPUJILAH ALLAH, HIKMATNYA BESAR”
Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar;begitu kasih-Nya ‘tuk dunia cemar,
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Laki2
Permp
Semua

sehingga dib’rilah Putra-Nya kudus,
mengangkat manusia serta menebus.
Pujilah, pujilah! Buatlah dunia, bergemar, bergemar mendengar suaraNya.
Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, b’ri puji pada-Nya sebab hikmatNya.
Jemaat duduk
Kesaksian : Narasi dan Lagu dalam tema “Aku dan Negaraku”
Paduan Suara Pelkat PA berdiri di depan Petugas dari Pelkat PT/GP/Orangtua
berdiri di tempat atau sesuai latihan.
Jemaat menyanyi lagu “RAYUAN PULAU KELAPA”
Tanah airku Indonesia. Negeri elok amat kucinta.
Tanah tumpah darahku yang mulia. Yang kupuja sepanjang masa.
Tanah airku aman dan makmur. Pulau kelapa yang amat subur.
Pulau melati pujaan bangsa. Sejak dulu kala.
Refr. : Melambai lambai. Nyiur di pantai. Berbisik bisik Raja Kelana
Memuja pulau, nan indah permai. Tanah Airku Indonesia
Narator 1

Disana dan disini, ‘kulihat perseteruan dan ujaran kebencian.
Karena beda suku, beda kulit badan, beda bahasa atau keyakinan.
Yang miskin membenci yang kaya, demikian juga sebaliknya.
Sama-sama merasa berbeda dan tidak bisa hidup bersama.

Narator 2

Disana dan disini, ‘kulihat banyak orang menangis.
Entah karena dukacita, musibah atau karena jadi korban kekerasan.
Bahkan di dalam rumah sendiripun tak lagi aman.
Karena anggota keluarga dan handai taulan semakin sadis dan bengis.

Narator 3

Disana dan disini,‘kulihat orang muda dan orang tua menjadi mabuk.
Di balik pohon, di rumah-rumah kosong, atau diantara semak belukar.
Juga di diskotek, rumah sahabat atau sembunyi di dalam kamar.
Mereka meng-ganja, menyuntik putau atau menghisap shabu-shabu.

Narator 4

Dalam geliat cengkeram narkoba, kemabukan dan tindak kekerasan,
di tengah deru asap knalpot balapan liar atau tawuran,
diantara perang politik, game online, medsos dan ujaran kebencian,
di era inilah kami terjebak candu modern dan dibesarkan.
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Nyanyian Tema HUT 70 Tahun GPIB 2018 Oleh Soselisa dan Rombot 2018

Narator 1

Narator 2

Narator 3

Kita tidak boleh menyerah. Negeri ini membutuhkan kita semua. Kita
bergandengan tangan membangun cita-cita dan harapan. Asalkan
Tuhan Allah menjadi Pemandu di depan, maka segala sesuatu yang
kita lakukan harus dilandaskan iman.
Sembilan puluh tahun yang lalu, 28 Oktober 2018 mencatat sejarah.
Bahwa ketika orang muda berjuang bersama, pasti ada perubahan.
Maka saat ini kami berdiri dihadapan Bapak, Ibu dan Saudara. Untuk
mengingatkan bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita sendirian.
Mari kita semua berdiri! ... (menunggu semua jemaat berdiri)
Silahkan ikuti kata-kata saya!
Kita ikrarkan kembali SUMPAH PEMUDA
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Kami Putra dan Putri Indonesia,
mengaku bertumpah darah yang satu,
tanah air Indonesia.
Kami Putra dan Putri Indonesia,
mengaku berbangsa yang satu,
bangsa Indonesia.
Kami Putra dan Putri Indonesia,
menjunjung bahasa persatuan,
bahasa Indonesia.
--- sambil tetap berdiri, semua menyanyi --Jemaat menyanyi lagu “TANAH AIR”
Umat
Tanah air ku tidak kulupakan. Kan terkenang selama hidupku
Biarpun saya pergi jauh, tidak kan hilang dari kalbu
Tanah ku yang kucintai. Engkau kuhargai.
Walaupun banyak negeri kujalani, yang masyhur permai dikata orang
Tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang
Tanah ku tak kulupakan. Engkau kubanggakan
Semua petugas kembali ke tempat duduk
Paduan Suara/VG
PEMBERITAAN FIRMAN ALLAH
Doa Eplikese / Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
PF
Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan. Umat Tuhan silahkan menutup
mata. Saya akan memandu lirik doa yang kita naikkan melalui nyanyian
“KUSIAPKAN HATIKU TUHAN”
Mari berdoa memohon bimbingan Roh Kudus.
Musik mengiringi dengan lembut
Dibacakan PF Kusiapkan hatiku, Tuhan, menyambut firmanMu, saat ini.
Aku sujud menyembah Engkau dalam hadiratMu, saat ini.
Curahkanlah pengurapanMu kepada umatMu saat ini.
Kusiapkan hatiku, Tuhan, mendengar firmanMu.
FirmanMu, Tuhan. tiada berubah. Sejak semulanya dan s’lamalamanya tiada berubah.
FirmanMu, Tuhan, penolong hidupku, Kusiapkan hatiku, Tuhan,
menyambut firmanMu
PF
Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon, Amin.
PEMBACAAN ALKITAB
PF
Marilah berdiri untuk mendengar pembacaan dari Alkitab: Haleluya !
Umat
GB. 393 “HALELUYA”
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Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah! (2x)
P3
Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Matius 5:1-12 yang menyatakan . .
PF
Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara
kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.
Umat
GB. 392b “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan:
Ya Bapa, Put'ra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya.
KHOTBAH
---saat teduh merenungkan firman Tuhan --JAWABAN UMAT
Nyanyian GB. 250 “BERBAHAGIALAH”
Kantoria
Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah kamu yang beriman.
1. Orang miskin di hadapan Allah 'kan empunya Kerajaan Sorga.
Bagi orang yang berdukacita, mereka yang akan dihibur.
Bersama
Refr. :
Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah
kamu yang beriman.
Umat
2. Yang lemah dan lembut bahagia, kar'na bumi menjadi miliknya.
Bagi orang yang haus kebenaran mereka kelak dipuaskan. Refr. :
Permp 3. Bagi orang yang bermurah hati, kemurahan akan didapatnya.
Bagi orang yang suci hatinya, mereka yang melihat Allah. Refr. :
Laki2
4. Bagi orang yang membawa damai digelari anak-anak Allah.
Bagi orang yang dianiaya 'kan masuk Kerajaan Sorga.
Refr. :
Semua 5. Bahagialah kamu selalu jika kar'na Kristus kau disiksa.
Bergembira dan bersukacita, upahmu besarlah di sorga.
Refr. :
PENGAKUAN IMAN RASULI
PF
Jemaat, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu
dan tempat, ktia mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli. Dengan
hati dan mulut masing-masing orang berkata:
Semua
Aku percaya...
duduk
Doa Syafaat
(diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan Doxology GB. 389a )
Ajakan Memberi Persembahan
P 4 Jemaat Tuhan!
Selain persembahan yang kita berikan lewat kantong kolekte, setiap jiwa
diundang untuk menyerahkan persembahan khusus yang nantinya akan kita
berikan sebagai tanda syukur atas pemeliharaan Allah untuk diserahkan
kepada sesama kita yang membutuhkan.
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Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi
persembahan kepada-Nya. Dengarlah Nats Alkitab : II Korintus 9:7 yang
menyatakan:
“Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi
orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan
segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan
di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai
kebajikan”.
Tuhan memberkati saudara, persembahan saudara dan tanda kasih kita.
Nyanyian

GB. 88 “BERSYUKURLAH PADA TUHANMU”
G. Soumokil 2006
6=E 4/4, 2/4
--- Umat menyerahkan persepuluhan dan ucapan syukur lainnya
diiringi oleh instrumentalia GB. 88 --Semua 1. Bersyukurlah pada Tuhan-Mu. Bersyukurlah kar’na kasih-Nya.
Persembahkan dirimu kepada-Nya sebagai persembahan tulus dan
benar, itu ibadah murni dan sejati, yang berkenan kepada Tuhan-mu
Refr. :
Soraklah hai umat-Nya, bawa persembahan pada-Nya
sambil bersukacita, sujud menyembah-Nya, ucapkan
syukur puji nama-Nya.
--- kantong kolekte diedarkan, sambil umat menyerahkan tanda kasih bagi sesama,

Semua

berupa barang, natura, uang, dll, baik secara simbolik, dalam kotak
khusus, ataupun melalui mekanisme yang telah disepakati --2. Ia b’rikan Putra Tunggal-Nyauntuk membebaskan dunia.
Jadi Kurban sungguh agung mulia, sehingga dunia bebas dan
sejahtera. Patutlah kita puji namaNya dan persembahkan diri padaNya. Refr. :

Doa Persembahan Syukur (dinyanyikan secara responsoria)
P4
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan
dalam doa syukur yang dinyanyikan:
Musik mengiringi dengan lembut dan perlahan dalam sikap doa
DOA
GB. 84 “INILAH UNGKAPAN SYUKURKU”
P4
Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepada-Mu; ‘ku berikan dari
hatiku, terimalah.
Umat
‘Ku persembahkan kepada-Mu dengan seluruh jiwa ragaku.
Kiranya berkenan di hadirat-Mu
Ajarlah aku, ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan
kasih-Mu di dunia.
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Utuslah aku, ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah.
Pakailah diriku turut maksud-Mu.
P4
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.
Semua
Amin
Jemaat duduk
PENGUTUSAN
Warta Jemaat
Amanat Pengutusan
PF
Jemaat Tuhan Yesus! Mari berdiri ...
Ibadah pada hari minggu ini mendidik kita untuk menjadi orang yang
berbahagia karena melakukan kebenaran dan tidak takut untuk melakukan
apa yang benar, sesuai kehendak Kristus. Takutlah ketika kebenaran tidak
ada lagi dalam dirimu! Gentarlah ketika hikmat dan kebajikan tidak lagi
menjadi kesaksian kita! Dengarkanlah amanat pengutusan!
(PF menyanyi bait pertama sebagai amanat pengutusan.)
Pujian GB. 118 “JANGANLAH 'KAU TAKUT”
PF & Kantoria Janganlah 'kau takut menyatakan kebenaran.
Janganlah 'kau diam jika ada kecurangan.
Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu.
Berkata jujur, berlaku adil itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan.
Berkata jujur, berlaku adil itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan.
--- interlude --PF
Mari jemaat Tuhan!
Nyatakanlah komitmen dan janjimu dihadapan Tuhan!
Nyanyian GB. 118 “JANGANLAH 'KAU TAKUT”
Umat
2. Janganlah kau takut mengakui kesalahan,
jangan berusaha untuk membenarkan diri;
itu berharga di mata Tuhan Yesus juga di mata sesamamu.
Refr. Berkata jujur, berlaku adil itulah tanggung jawab anak-anak
Tuhan.
Berkata jujur, berlaku adil itulah tanggung jawab anak-anak
Tuhan.
Laki2

3. Janganlah kau takut untuk mengatakan "tidak"!
jika kau diajak melakukan kebohongan.
Peremp
Jangan terbuai ajakan tak terpuji, harus berani kau menolak.
Bersama
Refrein...
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BERKAT
PF
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkatNya:
Tuhan memeliharamu dan setiap anggota keluargamu, yang jauh dan dekat.
Agar kedamaian, rasa syukur, serta bahagia meliputi keseharianmu. Tuhan
memberkati tangan, kaki dan pikiranmu sehingga engkau bekerja dengan
tulus menjadi bentara Kristus yang setia. Tuhan menjauhkanmu dari orangorang jahat dan fasik dan mendekatkanmu kepada orang-orang benar.
Tuhan menyembuhkan hatimu yang terluka dan berbeban berat supaya
engkau mengalami kemenangan dan pembebasan. Tuhan menopangmu
ketika engkau berjuang menjadi berkat di tengah ancaman agar engkau
berdiri tegak dan berani menyatakan kebenaran. Dia menyertaimu dari
sekarang sampai selama-lamanya.
Umat

GB. 401 “AMIN YA BENAR ADANYA”
Amin, Amin. Ya benar adanya, amin.
Amin, Amin. Ya benar adanya, amin.

 Umat tetap berdiri sampai Alkitab dan Petugas Ibadah tiba di pintu keluar
 Umat mengambil saat teduh
 Salam Persekutuan
CATATAN PENULIS : (ini didrop saja)
1. Semua petugas dalam peribadahan ini wajib mengikuti persiapan pelayanan.
2. Penulis menyarankan agar Presbiter atau Petugas yang dijadwalkan kurang atau
tidak hadir pada hari Ibadah, maka sebaiknya digantikan oleh Petugas yang
mengikuti Persiapan, tidak oleh orang lain. Hal ini agar ibadah berjalan baik.
3. Disarankan kepada semua Petugas untuk tidak perlu membaca bagian-bagian dari
setiap Rumpun Ibadah dan penjabarannya, sebagai contoh: Petugas tidak perlu
mengucapkan kata-kata, “Ajakan beribadah ... atau.... kita menyanyi dari Kidung
Jemaat nomer ... bait sekian dan sekian”. Warga jemaat diajak untuk memasuki
ruang syahdu yang menyentuh hati, tanpa terjebak pada kekakuan para petugas
ibadah.
4. Teknis persiapan dan pelaksanaan prosesi pemberian tanda kasih pada bagian
Persembahan diserahkan kepada masing-masing jemaat. Tujuan yang hendak
dicapai dari prosesi ini adalah bahwa pada hari yang sama, semua Jemaat-jemaat
GPIB di seluruh wilayah pelayanan di Indonesia akan bergerak bersama untuk
mengambil bagian dalam gerakan kasih atau aksi sosial.
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