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Persiapan
 Penjelasan tata ibadah dan latihan lagu
 Doa konsistori
Ucapan Selamat Datang
P2
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Pemberita Firman dan para pelayan liturgis mengucapkan Selamat
pagi/sore, Selamat datang di ibadah syukur memperingati hari kemerdekaan bangsa dan negara
kita Republik Indonesia yang berulang-tahun ke-72.
Ungkapan Situasi
P2
Tuhan Allah Semesta Alam dengan kasih dan kebaikan-Nya telah memelihara alam indah
Indonesia dan menjaga kesatuan kita sebagai bangsa yang beragam sukunya, bahasanya,
budaya dan keyakinannya. Allah juga yang telah membebaskan dan memimpin bangsa dan
negara mencapai 72 tahun Indonesia Kerja Bersama.
Di hari istimewa ini kita bersyukur dan merayakan kemerdekaan kita sebagai bangsa yang bebas
dan bermartabat seraya memohon anugerah Tuhan untuk tetap memimpin dan melindungi
negeri tercinta ini dari upaya-upaya memecah belah dan menghancurkan. Merdeka, merdeka,
merdeka!
J
 HARI MERDEKA – H Mutahar
Tujuh belas agustus tahun empat lima, itulah hari kemerdekaan kita
Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia.
Merdeka!
Sekali merdeka tetap merdeka selama hayat masih di kandung badan.
Kita tetap setia tetap sedia mempertahankan Indonesia
Kita tetap setia tetap sedia membela negara kita.
Pemberitaan Firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pdt...…..………….
Kiranya Ibadah ini membawa sukacita dan menjadi berkat bagi hidup beriman kita dan menjadi
hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus.
- saat teduh AJAKAN BERIBADAH
P2
Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menyatakan kesediaan kita menyambut kehadiran TUHAN,
marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita.
MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN JEMAAT  GB. 1 : 1-3 “PUJILAH SANG PENCIPTA”
J
Ref:
Pujilah Sang Pencipta, maha mulia, pujilah Dia hai segala malak-Nya.
Keagungan-Nya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji nama-Nya.
Samud'ra raya, gunung, lembah, hewan, tumbuhan, hai bernyanyilah. Ref:
- prosesi Alkitab simbol Firman Allah untuk diberitakan oleh Pelayan FirmanJ
Lk-lk
Prmpn

Ref:
Tua dan muda hai ikutlah,
angkat suaramu, nyanyi bergemar.

Ref: (semua)

Semua

Segala bangsa di dunia pun raja-raja mari pujilah.

Ref: (semua)
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VOTUM
PF
Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit dan bumi.
J
Amin (KJ 476b)
NAS PEMBIMBING
1 Petrus 2 : 16
PF
“Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan
kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai
hamba Allah.”
SALAM
PF
Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita,
menyertai engkau.
J
dan menyertaimu juga.
NYANYIAN JEMAAT  GB. 216 : 1 “’KAU BAGIANKU ABADI”
J

duduk
DOA PENGAKUAN DOSA
P2
Ampunilah bangsa kami ya Tuhan.
J
Karena banyaknya penyelenggara pemerintahan yang jatuh dalam korupsi.
P2
Ampunilah bangsa kami ya Tuhan.
J
Karena mengeksploitasi alam secara besar-besaran tanpa memperbaikinya.
P2
Ampunilah bangsa kami ya Tuhan.
J
Karena belum dapat melindungi kaum papa yang ada di Indonesia.
P2
Ampunilah bangsa kami ya Tuhan.
J
Karena belum dapat menegakkan hak-hak mereka yang teraniaya.
P2
Ampunilah bangsa kami ya Tuhan.
J
Karena membiarkan mereka yang kelaparan dan terbuang.
P2
Ampunilah dosa kami ya Tuhan.
J
Karena sering kali kami pesimis dengan kemajuan bangsa kami.
P2
Ampunilah dosa kami ya Tuhan.
J
Karena kami belum memelihara alam dengan sepenuhnya.
P2
Ampunilah dosa kami ya Tuhan.
J
Karena kami tidak melakukan sesuatu kepada mereka yang haknya ditindas.
P2
Ampunilah dosa kami ya Tuhan.
J
Karena kami menutup hati kami untuk menolong mereka yang lapar dan terbuang.
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P2
J

Engkau Tuhan yang mengampuni segala dosa-dosa kami.
Sejauh timur dari barat, Engkau jauhkan pelanggaran-pelanggaran kami. Amin.

BERITA ANUGERAH
P.F.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah
pengampunan seperti tertulis dalam Yakobus 1 : 17 "Setiap pemberian yang baik dan setiap
anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang; pada-Nya
tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran."
Berdasarkan Firman Tuhan tersebut maka sebagai Pelayan Yesus Kristus kami memberitakan
bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Umat
SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.
NYANYIAN JEMAAT  GB. 43 : 1-3 “MESKI TAK LAYAK DIRIKU”
Kantoria

J

Sebagaimana adanya jieaku sungguh bercela,
darahMulah pembasuhnya; ‘ku datang padaMu.
Terombang-ambing, berkeluh, gentar di kancah kemelut,
ya Anakdomba Allahku, ‘ku datang padaMu.

PETUNJUK HIDUP BARU
PF
Marilah kita berdiri untuk mendengar Petunjuk Hidup Baru seperti tertulis dalam Kolose 3 : 5-11
yang menyatakan “... ... ... ... ... … … …”. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan
Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
NYANYIAN JEMAAT  GB. 381 : 1-3 “KEMULIAAN BAGI ALLAH”
Kantoria Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi
dan damai sejahtera di bumi diantara manusia yang berkenan kepadaNya.
Lk-lk

Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa Mahakuasa,
Engkaulah yang layak kami puji, menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu!

Prmpn

Anakdomba, Jurus'lamat, Put'ra Allah Mahakuasa,
Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami, dengarlah doa kami!

 KESAKSIAN PADUAN SUARA
-saat teduh-
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PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PEMBACAAN ALKITAB
PF
Marilah kita berdiri untuk mendengar FirmanTuhan: Haleluya!
J
GB. 394 “HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU!”
Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya!
Nyanyi dan soraklah, agungkan namaNya.
Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya!
P3
PF
J

Amos 1 : 1-8, menyatakan ………
Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaan-Nya
di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.
GB. 392b “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”
KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan.
Ya Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya.
duduk

KHOTBAH : “HIDUP ADIL DAN BENAR”
-saat teduhJAWABAN JEMAAT
NYANYIAN JEMAAT KJ. 336 : 1-4 “INDONESIA NEGARAKU”
J
Indonesia, negaraku, Tuhan yang memb’rikannya;
kuserahkan di doaku pada Yang Mahaesa.
LK-lk

Bangsa, rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya;
dalam duka serta suka Tuhan yang dipandangnya.

Prmpn

Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya;
keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya.
Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya;
kini dan sepanjang masa, s’lalu Tuhan sertanya.

Semua

Doa Syukur
PF
........ (Diakhiri dengan doa Bapa Kami dan doksologi GB. 389b)
 Kesaksian Paduan Suara
Pengucapan Syukur
P4
Merupakan anugerah terbesar bagi orang percaya; Karena melalui pengorbanan Yesus, kita
terima kemerdekaan yang sesungguhnya!
J
Karena Kristus telah mati untuk kita, maka kita yang hidup,
tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia,
yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka.
P4
Mari rayakan kemerdekaan dengan penuh syukur pada Tuhan
dan kerelaan berbagi dengan sesama.
NYANYIAN PERSEMBAHAN KJ. 337 : 1-3 “BETAPA KITA TIDAK BERSYUKUR”
J
Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur;
lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah.
4

Ref:

Prmpn

Lk-lk

Itu semua berkat karunia Allah yang Agung, Mahakuasa;
itu semua berkat karunia Allah yang Agung, Mahakuasa.
--- jemaat memberi persembahan, setelah selesai tetap duduk & menyanyi: --Alangkah indah pagi merekah bermandi cah’ya surya nan cerah,
ditingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Ref: (semua)
Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang;
indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh.
Ref: (semua)

Doa Persembahan
P4
Jemaat sekalian, mari berdiri, menyerahkan syukur kita kepada Allah:
Allah Mahakuasa, Bapa pemelihara ciptaan, terimalah syukur kami,
J
atas bumi Indonesia dengan segala kekayaan alamnya,
yang dapat kami olah dan manfaatkan demi
kelanjutan hidup anak cucu dan seluruh bangsa tercinta ini.
P4
Allah Mahabaik, Tuhan pengasih dan penyayang, terimalah syukur kami,
J
atas pengampunan dan pemulihan yang Engkau beri;
sehingga masih ada kesempatan bagi kami
untuk membangun negeri dan memperbaiki
kesalahan masa lalu.
P4
Allah Sumber berkat yang tak berkesudahan, terimalah syukur kami,
J
atas kasih-Mu yang telah menggerakan hati banyak orang
untuk rela berbagi dan meneruskan berkat-Mu bagi sesama.
P4
Berkenanlah atas pemberian tulus ini, agar bermanfaat
bagi kesaksian dan pelayanan gereja Tuhan, yang memberitakan Kristus kepada dunia.
J
Dalam nama Yesus, sambutlah persembahan dan hidup kami. A m i n
duduk
PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT (P6)
berdiri
PEMAHAMAN IMAN GPIB TENTANG NEGARA DAN BANGSA
PF
Jemaat kita mengucapkan Pemahaman Iman GPIB tentang NEGARA dan BANGSA secara
bersama-sama;
KAMI MENGAKU,
1. Bahwa Allah, sebagai Sumber Kuasa, memberikan kuasa kepada pemerintah bangsa-bangsa guna
mendatangkan keadilan dan kesejahteraan, memelihara ketertiban serta mencegah dan meniadakan
kekacauan dan kejahatan. Dengan demikian sebagai hamba Allah, setiap pemerintah wajib
mempertanggung jawabkan kuasa tersebut kepada Allah.
2. Bahwa Roh Kudus yang adalah Roh keberanian akan menolong orang percaya untuk lebih taat
kepada Allah dari pada kepada manusia, seperti yang telah disaksikan oleh para Rasul. Oleh karena
itu Gereja terpanggil memperdengarkan suara kenabian terhadap masalah negara, bangsa, dan
masyarakat.
3. Bahwa berdasarkan tuntunan Roh Kudus, warga jemaat yang adalah sekaligus warga negara wajib
menaati undang-undang dan penjabarannya yang telah menjadi ketetapan bersama, namun ia wajib
5

4.

memberi saran-saran perbaikan secara kritis dan konstruktif lewat saluran saluran pengawasan demi
keadilan dan kesejahteraan bangsa.
Bahwa berdasarkan tuntunan Roh Kudus, warga jemaat yang adalah sekaligus warga negara, di
dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, perlu membangun rasa persatuan dan
kesatuan yang tidak merusak kebhinekaan dan kesetaraan dan yang telah menjadi bagian dari
masyarakat warga/ sipil, dimana hak – hak asasi manusia dijunjung tinggi.

 Menyanyi lagu kebangsaan : ”INDONESIA RAYA”
Indonesia tanah airku tanah tumpah darahku
Disanalah 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
Indonesia raya, merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang kucinta
Indonesia raya, merdeka, merdeka hiduplah Indonesia raya.
AMANAT PENGUTUSAN
PF
……………………….
NYANYIAN JEMAAT KJ. 338 : 1-4 “MARILAH, MARILAH, HAI SAUDARA”
J
Ref:
Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia!
Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut.
Lk-lk
Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia.

Ref: (semua)
Ref: (semua)

Prmpn
Semua

Ref: (semua)
Ref: (semua)

Tak terbilang yang sengsara dalam hati, kekurangan cinta kasih yang benar.
Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap.

BERKAT
PF
Arahkanlah hati dan 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
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- Jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri hingga Alkitab dibawa keluar-

Dirgahayu Indonesia!
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