
LITURGI MINGGU, 17 AGUSTUS 2014 
HARI MINGGU IX SESUDAH TRINITATIS & 

HUT RI ke-69 
  

Dilayani oleh : Pdt. Izak Rio Hernemus Bainuan, S.Si. Teol 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   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. 

  

Nyanyian Pembukaan : Indonesia, Tanah Airku (NKB. 218:1-2) 
  

Prosesi Pendeta dan Majelis Jemaat memasuki ruang ibadah 
  

1. VOTUM DAN SALAM 

Pdt/PL :  Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir dalam Ibadah HUT RI ke-69 ini. Sekarang 
kita berada dihadapan-Nya. Marilah kita merendahkan diri dihadapan-Nya dan 
mengaku dengan bersama-sama mengucapkan : 

PL + Jem : “Pertolonganku dalam Ibadah Syukur HUT RI ke-69 datang dari pihak Tuhan 
yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya”. 

Pdt/PL : “Salam sejahtera dari Allah : Bapa, Putra, Roh Kudus, kepada Saudara.” 
Jem : Salam sejahtera bagi Saudara juga. 
Jem : menyahut 5   3   4   5   6   5   4   5  .   . 
   A    .    .     .     .     .     min  

(Jemaat duduk kembali) 

2. INTROITUS : Lukas 12:48 
  



Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dari padanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa 
yang banyak dipercayakan, dari padanya akan lebih banyak lagi dituntut. 

   
  

3. PARADE PUJI-PUJIAN HUT RI ke-69 
Hai segala bangsa, bertepuktanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai (Mazmur 47:2) 
  

Menyanyi bersama “Indonesia Raya” 
  

 PWS. Sundharing Kristu “Berkibarlah Benderaku” 
 PS. Dentim “Medley : Surabaya-Hitam Manis” 

---------------------------------- narasi ------------------------------------- 
 Sekolah Minggu “Indonesia Pusaka” 
 PB. Kristya Winangun “Maju Tak Gentar” 
  

Menyanyi Bersama “17 Agustus” 
  

 PW. Dian Kristawati “Melati Dari Tapal Batas” 
 Majelis Jemaat “Gebyar-gebyar” 

---------------------------------- narasi ------------------------------------- 
 PS. Denbar “Jangi Janger” 
 PS. Densel “Hela-hela” 

  
  
  

4. PEMBERITAAN FIRMAN 
a.  Doa untuk Pembacaan Firman dan Kotbah 
b.  Pembacaan Firman :  I Petrus 4:7-11                                                           (MJ. 2) 
c. Kotbah 

  

5. SAAT TEDUH (diiringi instrumental) 
  

 PS. PP. Kristiyasa dan PDM “Medley : Tanah Air-Satu Nusa Satu Bangsa-Bangun Pemudi 
Pemuda” 

 PS. Jemaat “Indonesia Jaya” 
  

6.    BERITA JEMAAT                                                                                                         (MJ. 1) 
  

7. DOA SYAFAAT 
  

PUJIAN :                                           “Doa Kami” 
  

SOLOIS : Syukur untuk setiap rencanaMu 
Dan rancanganMu yang mulia 
Dalam satu tubuh kami bersatu 
Menjadi duta kerajaanMu 
 

Kuucapkan berkat atas Indonesia 
Biar kemuliaan Tuhan akan nyata 
 

Reff : 
Bagi bangsa ini kami berdiri 
dan membawa doa kami kepadaMu 
Sesuatu yang besar pasti terjadi 
dan mengubahkan negeri kami 
Hanya namaMu Tuhan ditinggikan 
atas seluruh bumi 
 

JEMAAT : Kami rindu melihat Indonesia 
pulih dari semua problema 
Hidup dalam jalan kebenaranMu 
Pancarkan terang KemulianMu 
 

Kuucapkan berkat atas Indonesia 
Biar kemuliaan Tuhan akan nyata 
 

Reff : 
Bagi bangsa ini kami berdiri 
dan membawa doa kami kepadaMu 



Sesuatu yang besar pasti terjadi 
dan mengubahkan negeri kami  
 

DOA BERSAMA 
Bapa di sorga, 
Saat ini kami masuk dalam hadiratMu yang Maha Kudus dengan perantaraan darah Anak Domba 
Allah yang telah dikorbankan untuk menghapus dosa dan menyucikan kami agar kami berkenan 
dihadapanMu. 

  
  

Saat ini kami memohon dan berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia 
dimana kami hidup saat ini.  
Tuhan, bangsa ini milik-Mu Tuhan, ditangan Tuhan arah bangsa dan negara kami, tidak ditangan yang 
lain,di tangan-Mu ya Tuhan. 
Dengan segenap hati kami memohon kasih dan anugerahMu atas bangsa dan negara kami; kasihilah 
bangsa kami, sinarkan wajahMu atas bangsa kami dan pulihkan bangsa kami dari keterpurukan 
Ya TUHAN jauhkan malapetaka, bencana alam, perpecahan, pertikaian berdarah dari bangsa kami 
yang berbineka ini; namun berikanlah kepada kami Roh persatuan dan kasih agar bangsa kami tetap 
dalam kerukunan dan kedamaian. 
Ya TUHAN berkatilah bangsa kami dengan hasil-hasil dari bumi dan laut, berkati panen bangsa kami 
dengan berlimpah-limpah, berkatilah buah dan hasil tangan bangsa kami dengan karya-karya yang 
indah dan berkualitas. 
Ya TUHAN berikanlah Roh hikmat dan takut akan Engkau kepada pimpinan pemerintahan, orang-
orang yang menjalankan pemerintahan, pejabat-pejabat dalam pemerintah Indonesia agar mereka 
dapat menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kehendak dan rencanaMu. 
Ya TUHAN berikanlah kepada umatMu kesempatan yang seluas-luasnya untuk beribadah dan 
menyembahMu  
Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal, Engkau TUHAN Allah kami yang hidup 
dan hanya Engkaulah yang layak kami sembah. 
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 

  

8. PERSEMBAHAN  
Jemaat Menyanyi : Betapa Kita Tidak Bersyukur (KJ. 337:1-dst) 

(Jemaat diundang berdiri) 

DOA PERSEMBAHAN                                                                                      (MJ. 6) 
  

9. NYANYIAN PENUTUP : Indonesia, Negaraku (KJ. 336:1-4) 
  

10. PENUTUP/BERKAT 
Pendeta :   

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

11. PERJAMUAN KASIH 
  
  
  

  

  

 

 


