
LITURGI  PEMBUKAAN HUT ke-82 GKPB 
MINGGU, 3 NOPEMBER 2013 

HARI MINGGU XXIII SESUDAH TRINITATIS 
  

Thema: 
”Menjadi Gereja yang Bertumbuh Bersama Masyarakat” 

  

Sub Thema: 
“ Wujudkanlah Damai Sejahtera Allah Diantara Kamu, karena Waktu Ini Adalah 

Waktu Perkenanan Itu”.  
Band. Lukas 17:21 dan II Korintus 6:2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebaktian    I     Pk. 07.00 : Vik. Izak Rio Hernemus Bainuan, S.Si. Teol 
Kebaktian    II    Pk. 09.00 : Vik. Izak Rio Hernemus Bainuan, S.Si. Teol 
Kebaktian    III  Pk. 18.00  : Pdt. Januar Simatupang, S.Pak 
Jemaat Surya Buana  Pk. 09.00 : Pdt. Drs. I Wayan Sudira Husada, MM 

 
Sesungguhnya Kerajaan Allah ada di Antara Kamu Lukas 17:21   

(Ayat bulan Nopember 2013) 
  

 Persiapan Jemaat  : Doa pribadi 
 Persiapan Pendeta, Majelis Jemaat 
 Pemandu Pujian, dan Organis  : Doa bersama di Konsistori 
  

 
Gong dibunyikan 7 kali (3+3+1) Jemaat bersama-sama berdiri, Majelis (3) keluar dari Konsistori membawa lilin yang menyala 
sebagai lambang Theopani, diikuti Majelis (7) yang mengambil api lilin untuk dibawa kebalai serbaguna & Majelis (1) yang 

mengajak Jemaat memulai ibadah. 

  
(jemaat diundang berdiri) 

1. PANGGILAN BERIBADAH  
Majelis : Marilah kita mulai ibadah ini dengan memuji-muji Tuhan. 
Jemaat : Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. 
Majelis :  Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. 
Jemaat : Bersorak-sorak bagi-Nya dengan nyanyian mazmur. 
Majelis : Sebab Tuhan adalah Allah yang besar 
Jemaat : Dan Raja yang besar mengatasi segala allah. 
Majelis : Masuklah, marilah kita sujud menyembah, 
Jemaat :  Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. 
Majelis :  Sebab Dialah Allah kita. 
Jemaat : Dan kitalah umat gembalaan-Nya dan kawanan domba tuntunan  tangan-Nya. 



Bersama : Haleluya, Pujilah Allah Yang Agung Maha Esa. 
Pujian jemaat : KJ. 01: 1-2 ( Haleluya, Pujilah ) 

  

Prosesi Pendeta dan Majelis Jemaat memasuki ruang ibadah 
  

2. TAHBISAN DAN SALAM 
Majelis : Pada hari minggu ini kita diberikan waktu dan kesempatan yang indah untuk beribadah dan 

menyembah Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita percaya bahwa:  
Bersama : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi yang tetap 

setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Amin. 
Salam : 
Pendeta : Damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menyertai saudara-saudara. 
Jemaat : dan menyertai saudara juga. 
Bersama : Selamanya, amin. ( 3 . 4  3  /  1 .  2  .  1 )   

(Jemaat duduk kembali) 

3. INTROITUS : I Timotius 6:15b, 16a, c BIS) 
Majelis : Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bergembira, bersyukur atas segala 

cinta kasih Tuhan sepanjang minggu yang lalu. Dan marilah kita sambut minggu yang baru ini, 
sebagai minggu yang kita akan jadikan pembukaan Pekan HUT Ke-82 GKPB, dengan membaca 
bersama-sama nats pembimbing sebagai introitus:  

Bersama : Ia agung, Raja segala raja, dan Tuhan segala tuan. Dialah saja yang tidak bisa dikuasai oleh 
kematian:... Bagi Dialah hormat dan kuasa untuk selama-lamanya!. 

Pujian Jemaat : PKJ. 2  ( Mulia, Mulia Nama-Nya ) 
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4. PEMBACAAN MAZMUR MINGGU 33:13-22                                                       (MJ. 4) 

MJ :13 TUHAN memandang dari sorga, 
Jemaat :  Ia melihat semua anak manusia; 
MJ :14 dari tempat kediaman-Nya Ia menilik  



Jemaat :  semua penduduk bumi. 
MJ :15 Dia yang membentuk hati mereka sekalian, 
Jemaat :  yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. 
MJ :16 Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa;  
Jemaat :  seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. 
MJ :17 Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan,  
Jemaat :  yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. 
MJ :18 Sesungguhnya, mata TUHAN tertuju kepada mereka yang takut akan Dia,  
Jemaat :  kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, 
MJ :19 untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut 
Jemaat :  dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. 
MJ :20 Jiwa kita menanti-nantikan TUHAN.  
Jemaat :  Dialah penolong kita dan perisai kita! 
 MJ :21 Ya, karena Dia hati kita bersukacita,  
Jemaat :  sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. 
MJ :22 Kasih setia-Mu, ya TUHAN, kiranya menyertai kami, 
Jemaat :  seperti kami berharap kepada-Mu. 
MJ :  Haleluya! 
Jemaat  : Amin. 
  

5. DOA BERKAT UNTUK ANAK-ANAK SM/REMAJA 
  

6. DOA PENGAKUAN DOSA 
Majelis : Saudara-saudara seiman dalam Kristus Yesus, marilah kita mengakui semua dosa kita. Mari 

kita mengucapkan pengakuan dosa kita bersama: 
Bersama :  Allah yang Mahakuasa dan Mahakasih, kami sudah sesat. Seperti domba dan masing-

masing mencari jalannya sendiri-sendiri. Kami telah mengikuti hawa nafsu hati kami sendiri 
dan tidak dengar-dengaran akan panggilan-Mu. Kami tidak melakukan apa yang seharusnya 
kami kerjakan, malah kami sudah berbuat apa yang dilarang oleh-Mu. Dalam diri kami tidak 
ada lagi kemampuan untuk sembuh dari dosa-dosa kami.  Kami mohon dengan kerendahan 
hati, ya Tuhan, kasihani dan ampunilah kami seturut dengan perjanjian-Mu di dalam Yesus 
Kristus Tuhan kami. Amin.  

Pujian Jemaat : KJ. 42.  
Tuhan kasihani, Kristus kasihani 
Tuhan kasihani kami. 
  

7. BERITA ANUGERAH : Yesaya 43:25 
Pdt/PF :  Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus saya memberitakan anugerah kepada setiap 

orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh kepada Allah yang adalah sumber 
pengampunan, sebagaimana firman-Nya : “ Aku, Akulah Dia yang menghapus dosa 
pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu “ (Yesaya 
43:25) dan ini saya beritakan dalam nama Bapa, Putera, Roh Kudus. Amin.  

Jemaat :  menyambut dengan berdiri dan saling bersalaman sambil berkata 
 “Tuhan mengasihi dan mengampuni kita” 

  

8. PETUNJUK HIDUP BARU  : I Petrus 2:15-17 
Pdt/PF :  2:15 Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu 

membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. 2:16 Hiduplah sebagai orang merdeka 
dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi 
kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. 2:17 Hormatilah semua 
orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja! 

  



Pujian Penguatan: Kidung Pamuji. 102: 1-3 ( Yening Ngiring Widhi ) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PS. Pesparawi Team Jemaat  (pujian dan doa sebelum lomba)- Ibadah I  

9. PELAYANAN FIRMAN 
a.  Doa untuk Pembacaan Firman dan Kotbah 
b. Pembacaan Firman :  Matius 5:33-37                                                         (MJ. 2) 
c. Kotbah 
  

10. SAAT TEDUH (diiringi instrumental) 
  

11. PADUAN SUARA/VG 
  PS. Pesparawi (Team Pemuda) - Ibadah II dan III 
  PS. Pesparawi (Team Jemaat) - Surya Buana) 
  PS. Surya Buana “Janji yang Manis” - Surya Buana 
 Doa untuk Tim Pesparawi Pemuda - Ibadah II 

 (Jemaat berdiri) 

12. PENGAKUAN IMAN                                                                                                     (MJ. 5) 
Majelis : Sidang jemaat, marilah kita berdiri dan bersama sekalian orang  Kristen di sepanjang segala 

abad dan yang ada di segala tempat mengikrarkan Pengakuan Iman Kristen yang suci menurut 
Pengakuan Iman Nicea Konstantinopel: 

Majelis : Aku percaya akan satu Allah 
Jemaat : Bapa yang maha kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan tak 

kelihatan. 



Majelis : Dan akan satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang Tunggal 
Jemaat : Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. 
Majelis : Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar  
Jemaat : Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakekat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan oleh-Nya. 
Majelis : Ia turun dari Sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, 
Jemaat : dan Ia menjadi daging oleh Roh Kudus, dari anak dara Maria dan menjadi manusia. 
Majelis : Ia pun disalibkan untuk kita, waktu Pontius Pilatus. Ia menderita kesengsaraan dan 

dimakamkan; 
Jemaat : pada hari ketiga Ia bangkit, menurut Kitab Suci 
Majelis : Ia naik ke Sorga duduk di sebelah kanan Bapa, 
Jemaat : Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati; kerajaan-Nya 

takkan berakhir’ 
Majelis : Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan, Ia berasal dari Bapa dan Putera. 
Jemaat : Yang serta Bapa dan Putera disembah dan dimuliakan, Ia bersabar dengan perantaraan para 

nabi; 
Majelis : Aku percaya akan Gereja yang satu Kudus; Am dan Rasuli 
Jemaat : Aku mengakui satu baptisan akan penghapusan dosa; 
Majelis : Aku menantikan kebangkitan orang mati. 
Jemaat : Dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. 

 (Jemaat duduk kembali) 

13. PEMBUKAAN PEKAN HUT  KE-82 GKPB 
Pdt/PF : Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, perjalanan gereja adalah perjalanan yang selalu bersama 

dan di dalam Tuhan dan karena perkenanan Tuhan pula. Gereja Kristen Protestan di Bali ada 
dalam sejarah seperti itu. Dan sekarang gereja ini (GKPB telah menapaki usianya ke delapan 
puluh dua, karena itulah dalam mengingat dan mensyukuri berkat Tuhan ini, kita akan 
merayakan dan mensyukurinya melalui sebuah event. Dan event itu adalah pekan HUT ke 82, 
GKPB. karena itu sekarang, saya sebagai hamba dari Tuhan Yesus Kristus membuka Pekan HUT 
KE - 82 GKPB  dengan Thema: BERTUMBUH BERSAMA MASYARAKAT dan Sub Thema: “ 
Wujudkanlah Damai Sejahtera Allah Diantara Kamu, Karena Waktu Ini Adalah Waktu 
Perkenanan Itu “ dalam Nama Allah Bapa, Putera, Roh Kudus. Amin.  

  

 Penetapan dan Doa Susunan Majelis Jemaat, Susunan Pengurus Katagorial Jemaat Surya Buana - 
Surya Buana 

  

14.  BERITA JEMAAT                                                                                                         (MJ. 1) 
  

15. DOA SYAFAAT 
  

16. PERSEMBAHAN  
Majelis : Saudaraku sidang jemaat Kristus, marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita, 

sambil mengingat firman Tuhan: “ Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi; di bumi 
ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi 
kumpulkanlah bagimu harta di sorga; di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan 
pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, disitu juga 
hatimu berada. Sebab Ia sendiri telah mengatakan: adalah lebih bahagia memberi dari pada 
menerima” (Mat.6:19-21; Kis. 20:35B) 

Pujian Persembahan : NKB. 197: 1- ( Besarlah Untungku ) 
(Jemaat diundang berdiri) 

 DOA PERSEMBAHAN                                                                      (MJ. 6) 
  

17. NYANYIAN PENUTUP : Kuutus Kau (NKB. 210:1-2) 
  

18. PENUTUP/BERKAT 
Pendeta   :   

  Jemaat   : Amin 
  Jemaat Menyanyi : Haleluya 5X, Amin 3X 
 
  

 


