
Tata Ibadah Hari Doa Sedunia 2015 
MINGGU, 15 MARET 2015 

  

(Liturgi HDS 2015 disusun oleh Komisi Hari Doa Sedunia dari Negara Kepulauan Bahama yang 

disesuaikan dengan kondisi JKK) 

  

"Mengertikah kamu apa yang telah Kuperbuat kepadamu?"  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dilayani oleh : Vik. I Putu Adi Sudarma Yusuf, 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. 

  
(jemaat berdiri) 

1. SAMBUTAN SELAMAT DATANG  
Pemimpin : Dengarkanlah sapaan dari Kepulauan Bahama: "Kami Komisi Hari Doa Sedunia Bahama 

mengundang anda semua dalam perayaan ini. Pada awalnya, sekitar 65 tahun lalu, kami 
tergabung dengan Gereja Presbiterian Skotland di ibukota dari Nassau. Sekarang Hari Doa 
Sedunia dirayakan oleh lebih dari 10 denominasi Kristen di Kepulauan ini.  Dengan kostum 
beraneka warna tropis bercorak  pasir, matahari, dan laut kami, kami orang-orang Bahama 
menyambut anda."  

  



2. PANGGILAN BERIBADAH  
Pemimpin : Mari kita menyatu dengan pulau-pulau di Bahama.  (Masing-masing pembicara 

mewakili satu pulau yang ada di Bahama)  
Andros : Allah Pencipta, Engkau memanggil kami ke tempat ini dari berbagai bangsa, dan juga 

dari  Pulau Andros, untuk datang dan dibasuh oleh lautan Kasih Allah yang abadi,  untuk 
berjemur di cahaya warna-warni kasih Kristus, dan untuk dipeluk oleh Roh Kudus dengan 
angin penyegar dari sebuah transformasi.  

Semua  : Tempat yang indah dan segar di mana kita menyatu dalam persekutuan kasih.  
Eleuthera  : Dari pulau Eleuthera ke seluruh dunia, kita terpanggil  ke dalam Kerajaan Allah . Mari 

kita beribadah bersama dalam keesaan.  
Semua  : Suatu kerajaan penuh cinta kasih, sukacita dan damai; kini dan disini.  
Exuma  : Dari pulau Exuma , kita dipanggil menjadi satu tubuh, dimana kehadiran Kristus berlaku atas 

dunia, beragam substansi, namun satu dalam Roh !  
Semua  : Kami datang ke hadapanmu ya Tuhan. Murnikan pikiran kami untuk menyembahMu; 

Bersihkan tangan dan kaki kami, agar kami dapat melayaniMu; dan persiapkan hati kita agar 
dengan sempurna kami dapat mencintaimu, seperti kidung  pujian kami kepadaMu.  

Inagua : Kiranya kami mendengar panggilanMu untuk pemuridan dan pelayanan di Pulau Inagua 
dengan baik.  

Pemimpin : Marilah sejenak kita berdiam diri dihadapan hadirat Tuhan. 
  

Nyanyian Pembukaan : Nyanyikanlah Dengan Syukur (NKB. 4:1-3) 
  

Prosesi Pendeta dan Majelis Jemaat memasuki ruang ibadah 
  

3. VOTUM DAN SALAM 
Pdt/PF :  Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada dihadapan-Nya. 

Marilah kita merendahkan diri dihadapan-Nya dan mengaku dengan bersama-sama 
mengucapkan : 

 PL + Jem : “Pertolonganku datang dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap 
setia untuk selama-lamanya”. 

Pdt/PF : “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) 

4. INTROITUS : Yohanes 12:24 
  

   Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja; tetapi jika ia mati, ia 
akan menghasilkan banyak buah.  

  
Jemaat menyanyi :  Kar’na KasihNya Padaku (KJ. 178:1-2) 
  

5.    PEMBACAAN MAZMUR PUJIAN                                                          
Pemimpin : Marilah kita berdiri dan menyatukan diri dengan pulau-pulau di Bahama dalam 

Mazmur pujian.  
Bimini : Tuhan Pencipta langit dan bumi,  yang menganugerahkan kami nafas kehidupan, 

kami berterimakasih atas anugerahMu yang besar.  Kami mengagumi keindahan, kemegahan 
dan keagunganMu, yang terlihat dalam kecerahan matahari, dalam keindahan perairan kami, 
dalam wajah bayi, dan dalam senyuman mata seorang wanita tua.  

Semua : Kami memujiMu, Ya Tuhan kami.  
Abaco : Allah yang Ajaib, kita memandang dengan sukacita pada spektrum warna dan desain yang 

indah di setiap bunga, pelangi, dan kilauan air hujan. Tuhan, cintaMu adalah abadi bagaikan 
matahari;  kebaikanMu tak terbatas bagaikan pasir, dan rahmatMu melingkupi kami bagaikan 
air laut.   

Semua : Kami memujiMu, Ya Tuhan   
Acklins : Allah Pengasih, kami memujiMu untuk obat-obatan yang telah Kau tuangkan keatas tanaman 

dan dedaunan untuk penyembuhan kami, dan kami meninggikan namaMu untuk setiap 
kesempatan yang diberikan kepada kami, untuk melayani orang miskin, dan membasuh kaki 



orang yang lemah.  
Semua : Kami memujiMu, Ya Tuhan kami.  
Grand : Allah Penyelamat, Engkaulah Tuhan kami, kami muliakan namaMu 
Bahama  untuk segala bentuk penyertaanMu atas kami dan nenek-moyang kami, selama berabad-abad.  
Semua : Kami bersyukur kepadaMu, untuk segala bentuk perlindunganMu atas kami.   
Long : Penebus dan Pembebas kami,  Engkau telah mematahkan rantai 
Island tirani, penindasan, dan perbudakan atas hati, pikiran dan jiwa.   
Semua : Terima kasih telah membuat kami bebas.  

  Cat Island : Yesus saudara kami, yang mencintai orang terhilang, sahabat orang miskin,  
namun satu dengan Tuhan, disalibkan tetapi bang 

kit, Engkaulah  Nabi, Imam dan Raja kami.   
Semua : Tuhan, Kami mengagumi betapa dalam dan ajaib cintaMu atas kami. Karena itu, 

marilah seisi dunia menyembah dan memuji nama Tuhan.   
  

6. DOA PENGAKUAN DOSA 
Pemimpin : Mari kita menyatukan diri dengan pulau-pulau di Bahama dalam doa pengakuan.  
Pulau : Tuhan, kami mengaku bahwa kami tidak memahami betapa  
Crooked dalam, luas dan tingginya Cinta-kasihMu,  dan dalam ketidaktahuan kami, kami mencoba 

untuk mengalihkannya dari orang-orang yang tidak kami  sukai, dan tidak dapat kami cintai.  
Semua : Ampunilah kami Ya Tuhan.  
Pulau : Allah Perancang dan Pencipta, tanganMu telah mengukir 
Berry Kepulauan Berry ini, dan Engkau telah mengenyangkan kami dengan kelimpahan ikan di 

peraitan kami,  serta kekayaan tanah. Ampunilah kami jika  kami membiarkan kebutuhan 
kami merusak alam lingkungan hidup, padahal kami dan semua pengunjung kepulauan ini 
seharusnya bertanggungjawab merawatnya.  

Semua : Jagalah kami agar kami tidak merusak keindahan ciptaanMu.  
Pulau  : Kami mengaku bahwa terkadang kami sengaja menolak untuk 
Ragged  membasuh kaki orang lain karena mereka berbeda dari kami. Bukalah  mata kami kepada 

mereka yang membutuhkan sentuhan lembut, telinga yang mendengarkan, Firman yang 
melegakan, dan kehadiran yang menyembuhkan.  

 Semua : Tuhan, kami mengagungkan Engkau. betapa cintaMu yang dalam  mengajar kami untuk lebih 
menyerupai Engkau, serta meniru cinta-suciMu dan keramahanMu kepada semua anak-
anakMu, amin.  

  

Jemaat Menyanyi : Menjulang Nyata Atas Bukit Kala (KJ. 183:1-2) 
  

7. PEMBERITAAN ANUGERAH  : II Korintus 5:17 
Pdt/PF : Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, 

sesungguhnya yang baru sudah datang. 
Jemaat :  menyambut dengan berdiri dan saling bersalaman sambil berkata 

  “Tuhan mengasihi dan mengampuni kita” 
  

8. PETUNJUK HIDUP BARU  : Roma 6:12-14 
Pdt/PF : 6:12 Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu 

jangan lagi menuruti keinginannya. 6:13 Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota 
tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada 
Allah sebagai orang-orang, yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah 
anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. 6:14 Sebab 
kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, 
tetapi di bawah kasih karunia. 

  

Jemaat Menyanyi : ’Ku Suka Menuturkan (KJ. 427:1,4) 
 9. PEMBERITAAN FIRMAN                                  

a.  Doa untuk Pembacaan Firman dan Kotbah                                                (Pdt/PF) 
b. Pembacaan Firman :  Yohanes 13:1-17                                                          (MJ) 
 ---------- 

 Pembaca Alkitab : Inilah Firman Tuhan.  
  Semua   : Syukur pada Tuhan,  



c. Refleksi                                                                                                                   (Pdt/PF) 
  

10. SAAT TEDUH  
Pemimpin : Mengertikah kamu apa yang telah Kuperbuat kepadamu?"  

Lakukan seperti yang Kulakukan atasmu. "Tindakan Yesus yang membasuh kaki, adalah 
contoh cinta-sejati yang berarti cinta tanpa batas, cinta yang melintasi di atas segala batas. 
Dan Ia menuntut hal yang sama dari kira.  
Silahkan, bersaat-teduh untuk merenungkan apa artinya bagi kita masing-masing.  
Tuhan Yesus Kristus, kami datang kehadapanMu dalam doa yang sungguh-sungguh, 
membawa kehadapanMu semua kebutuhan anak-anakMu. Kami terutama mengingat orang-
orang Bahama, dan orang-orang dari seluruh dunia. Kami memohon  berkat dan kekuatan Roh 
Kudus turun atas kami semua.  

Semua : Tuhan, dengarkanlah seruan doa kami.   
  

11. PADUAN SUARA/VG 
 (Jemaat berdiri) 

12. PENGAKUAN IMAN RASULI                                                                                    (MJ. 5) 
Dilagukan dengan pujian : Aku Percaya (KJ. 280:1-3) 

(Jemaat duduk kembali) 
13.  BERITA JEMAAT                                                                                                         (MJ. 1) 

  

14. DOA SYAFAAT 
Doa syafaat diarahkan ke pusat kepedulian sosial di Bahamas. Suatu tempat di mana orang-orang mencari 
bantuan/ dukungan dan kesembuhan) 
‘Over- : Kami  ingat mereka yang hidup dalam kemiskinan, yang sedang 
the-Hill’ berjuang untuk mendapatkan bantuan dan perawatan bagi diri dan keluarga mereka setiap 

hari. Kami berdoa bagi para wanita yang tinggal di "Over the Hill" di  Nassau.  
Penuhi mereka dengan harapan dan keyakinan bahwa Engkau akan memenuhi kebutuhan 
mereka sesuai dengan kekayaan kemualiaanMu.  

Semua : Tuhan, dengarkanlah seruan doa kami.  
Crisis : Kami membawa kehadapanMu, para korban kekerasan dalam 
Centre rumah tangga, mereka yang ditinggalkan, korban pemerkosaan, yang menyalahkan diri 

sendiri atas perlakuan yang mereka alami, dan ketakutan untuk mencari bantuan. Kami 
bersyafaat untuk nama anak-anak kami, yang telah mengalami pelecehan fisik, seksual. Kami 
mengingat khususnya mereka yang berada di Krisis Center.  Tenangkanlah ketakutan mereka, 
ya Tuhan, biarkan kami memberikan bantuan bagi mereka dan membawa penyembuhan serta 
transformasi kasih kepada korban dan pelaku.  

  
  

Center. Tenangkanlah ketakutan mereka, ya Tuhan, biarkan kami memberikan bantuan bagi 
mereka dan membawa penyembuhan serta transformasi kasih kepada korban dan pelaku.  

Semua  : Tuhan, dengarkanlah seruan doa kami.  
Detention : Kami berdoa untuk semua pengungsi, pekerja imigran-imigran 
Centre  gelap, yang hidup dengan ketidakpastian dan ketakutan di Pusat Penahanan di New 

Providence Island. Lenyapkan ketakutan mereka dengan RahmatMu Ya  Tuhan, berikanlah 
anugerah perdamaian, keadilan dan kepenuhan hidup atas mereka.  

Semua : Tuhan, dengarkanlah seruan doa kami.  
PACE : Kami berdoa untuk semua ibu dan orang tua tunggal, dan saat ini kami mengingat 

perjuangan para "ibu remaja" kami di Pace, di Grand Bahama dan di New Providence. 
Biarlah mereka menemukan dukungan yang mereka butuhkan untuk melanjutkan 
pendidikan SMA dan memenuhi impian hidup mereka dengan anak-anak mereka. Ajar kami 
untuk membantu mereka Ya Tuhan, dengan turut membesarkan anak-anak mereka.  

Semua  : Tuhan, dengarkanlah seruan doa kami.  
All Saints  : Tuhan, kami membawa kehadapanMu mereka yang hidup dengan 
Camp  HIV dan AIDS di "All Saints Camp", di New Providence, dan di rumah sakit serta di rumah-

rumah mereka. Kami berdoa untuk pencegahan dan intervensi tepat waktu, dan agar kami 
dapat memberi dukungan penuh kasih di  sepanjang hidup mereka.  



Semua  : Tuhan, dengarkanlah seruan doa kami.  
Cancer Care : Kami mengingat mereka yang ada ditengah-tengah kita, yang 
Centre  didiagnosa dengan kanker payudara di Pusat-pusat Perawatan Kanker.  Kami berdoa untuk 

pendidikan berkelanjutan, deteksi dini, dan penemuan-penemuan pengobatan. Kami 
menghormati kehidupan para perempuan yang kami cintai dan memohon kekuatanMu 
untuk para penderita kanker.  

 Semua  : Tuhan, dengarkanlah seruan doa kami.   
 Pemimpin  : Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk mengingat bahwa kami adalah anak-anakMu, 

yang sangat Engkau cintai.  Biarkah kami berusaha untuk  layak dan taat akan panggilanMu, 
dan untuk mencontohi  cinta-suciMu. Biarkah kami berbagi damai Kristus atas sesama kami.  
"Damai Tuhan menyertai kamu. Dan juga engkau". Amin  

  

15. PERSEMBAHAN  
(Sebagian dari persembahan ini adalah untuk mendukung Proyek Bible Society di Bahama. Dan yang baru diperkenalkan: 
program nasional yang memberikan dukungan instrumental bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam 
kerjasama dengan gereja-gereja lokal dan Penerintah: Kementerian Kehakiman.   
Melanie Griffin, Menteri Pelayanan Sosial, telah meng-akreditasi kekerasan dalam rumah tangga sebagai prekursor 
untuk kejahatan lainnya yang terjadi di Bahama, ia menyatakan: "Realitas yang ada adalah bahwa masalah-masalah  
kejahatan tidak akan dapat diselesaikan jika kita tidak menyelesaikan lebih dulu kekerasan dalam rumah tangga.)  

  
Jemaat Menyanyi : Mari, Puji Raja Sorga (KJ. 288:1-dst) 

(Jemaat diundang berdiri) 

DOA PERSEMBAHAN                                                                                                     (MJ. 6) 
Pemimpin : Mari menyatu dengan pulau-pulau lainnya di Bahama dalam doa syukur.  
San Salvador : Sebagaimana kami mendengar panggilan untuk berjalan di jejak Yesus dan menjadi alat 

cinta-sucinya di San Salvador dan di dunia, maka kami bersyukur atas semua yang telah 
Engkau berikan kepada kami.  

Semua : Tuhan, kami mengagungkan cintaMu atas kami.  
Mayaguana : Tuhan, kami berterima kasih bagi para perempuan pemberani dan pekerja keras dan ibu-

ibu yang mengajarkan kami berdoa dan menyembah Engkau di masamasa baik dan buruk 
dalam pulau-pulau kami dan di dunia.  

Semua : Betapa dalam, betapa luas, dan sucinya cintaMu.  
New  : Tuhan Allah, sebagai negara kepulauan kami menjadi dikenal 
Providence  oleh banyak pengunjung yang setiap tahun berwisata ke tanah kami, untuk menikmati air 

pirus dan penduduk kami yang ramah, biarlah kami tinggal dalam  berkat ini dengan 
pelayanan yang bertanggung jawab atas ciptaanMu.  

Semua : Kami berterimakasih kepadaMu, O Tuhan.  
Pemimpin : Marilah kita berdoa menurut yang diajarkan Yesus.  
DOA BAPA KAMI -(diucapkan bersama-sama)  
  

16. NYANYIAN PENUTUP : Sahabatku Yang Paling Karib (NKB. 198:1-2) 
Pemimpin : Di penghujung ibadah ini, marilah kita berdoa bagi mereka yang akan 

mengkoordinasikan pelayanan "Hari Doa Sedunia untuk tahun depan, tahun 2016, dimana 
materinya akan  disiapkan oleh para perempuan dari Kuba dengan tema "Menerima Anak, 
Menerima AKU."  
Ya Tuhan, kami membawa kehadapanMu mereka  yang telah menerima peran koordinasi 
untuk pelayanan Hari Doa Sedunia tahun depan.  
Kami berdoa untuk dukungan dan hikmat bagi mereka dalam mempersiapkan liturgi dan 
materinya. Kami berdoa untuk rakyat Kuba dan bermohon agar mereka memahami negara 
dan kebutuhan mereka yang akan mengarahkan Hari Doa Sedunia tersebut.  

Semua : Amin.  
  

17. PENUTUP/BERKAT 
Pulau Harbour : Tuhan, kami berterimakasih atas mereka yang menopang kami dengan doa dalam 

perayaan Hari Doa Sedunia ini.  Kami memohon berkatMu atas semua saudari dan 
saudara kami di seluruh dunia, dan atas penduduk Kepulauan Bahama tercinta.  

  



  

Kiranya kami semua hidup untuk keagungan dan kemuliaanMu. Dalam nama Tuhan 
Penyelamat kami Yesus Kristus, kami akan pergi dari tempat ini, untuk melakukan 
seperti apa yang telah Engkau lakukan atas murid-muridMu dan atas kami, melayani 
dengan Cinta yang suci. Oleh sebab itu curahkanlah berkatMu atas kami saat ini. 
Kiranya Kasih dan Damai yang berasal dari Allah Bapa, Allah Putera di dalam 
persekutuan dengan Roh Kudus turun dan melingkupi kehidupan saudara, kini, esok 
dan selamanya. Haleluya. Amin 

 Jemaat Menyanyi :  Haleluya 5X, Amin 3X 
  



TUGAS MAJELIS JEMAAT DAN PELAYAN MUSIK IBADAH 

MINGGU, 15 MARET 2015 
  

 
KEBAKTIAN I (07.00) KEBAKTIAN II (10.00) KEBAKTIAN III (18.00) 

 1. Pnj. IGM. Samekto PY Pnt. Suhito Dkn. Eliane Rukmiharti 
 2. Pnj. Benyamin Herman H Pnt. I Made Sumarna Pnj. Marliantini Korasa 
 3. Pnt. Made Rai Miarsa Pnt. Gede Ary Oka Pnt. Rini F. Yani 
 4. Dkn. Bambang Trispriyandaru Dkn. Budi Listianto Pnt. Fransina Atading L 
 5. Pnj. Krisna Putra Dkn. Luscius J. Riwu Kore Pnj. Tumiyati Bambang 

 6. Dkn. Ayu Sinarsih Sulendra Pnj. Istia Dirk Pnj. Yohana Kuji Ratu S 
 7. Dkn. GA. Stiti Sudastri Pnj. IGN. Agung Dwi P Pnj. I Ketut Dharma 
 8. Pnt. Iman Sardjono W Dkn. Haryono Wonojoyo Dkn. Nyoman Nurhandayani 
 9. Pnj. Ni Made Wiryani Pnj. Ririn Eka Creseriana Pnt. Magdalena Hehakaya 
10.Dkn. I Putu Widnyana Dkn. Putu Steven Eka Putra Pnj. IGA. Kartika Sudiasa 
11.- - Pnj. Ussyana Dethan 

12.Pnt. Marthen Maro Dkn. I Made Agus Miadi Pnj. Ni Wayan Ridanti 
13.Pnt. Putu Geria Astawa - Dkn. Maria Bunga Ramba 
14.- - Pnt.  Made Kertiyana 

 
PELAYAN MUSIK IBADAH MINGGU 

  

 
TUGAS TIM MUSIK PEMANDU PUJIAN 

Kebaktian I  Yustin 
 Eva 

Takari 
Ryan 

 Lina 

Kebaktian II  Dessi/Evi 
 Yuli 

 Sulendra 
Putri 

Shanti 

 Kebaktian III  
 Iwan 
 Indra 

Nanda 
Prima 
Eka 

 
  

  
  

  

  
  

  
  
  

  

 

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 
  

 


