
LITURGI MINGGU JUBILATE, 26 APRIL 2015 
& PERINGATAN HARI BUMI 

~Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmur 66:1~ 
  

Tema:  
“Menjadi Gereja Yang Bertumbuh Bersama Masyarakat” 

  

Sub Tema:  
“Jadilah Manusia Baru yang Bersekutu Dengan Tuhan dan Mencintai Bumi”  

  

Kebaktian  I     Pk. 07.00 : Vik. I Putu Adi Sudarma Yusuf, S.Si. Teol 
Kebaktian  II    Pk. 10.00 : Pdt. Drs. I Wayan Sudira Husada, MM 
Kebaktian  III  Pk. 18.00 : Pdt. Januar Simatupang, S.PAK 

  

Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah. Matius 27:54  
(Ayat bulan April 2015) 

  

 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 : Pujilah Tuhan, hai segala buatan Tuhan, 
Jemaat : nyanyikanlah dan tinggikanlah Dia selama-lamanya. 
Majelis : Pujilah Tuhan, hai segala langit, 
Jemaat : nyanyikanlah dan tinggikanlah Dia selama-lamanya. 
Majelis : Pujilah Tuhan, hai segala air di atas langit, 
Jemaat : nyanyikanlah dan tinggikanlah Dia selama-lamanya. 
Majelis : Pujilah Tuhan, hai matahari dan bulan, 
Jemaat : nyanyikanlah dan tinggikanlah Dia selama-lamanya. 
Majelis : Pujilah Tuhan, hai segala bintang di langit, 
Jemaat : nyanyikanlah dan tinggikanlah Dia selama-lamanya. 
Majelis : Pujilah Tuhan, hai segala hujan dan embun, 
Jemaat : nyanyikanlah dan tinggikanlah Dia selama-lamanya. 
Bersama : (menyanyikan refrein NKB. 7) 

  

 
 

 

 

 

 

 

Majelis : Pujilah Tuhan, hai segala angin, 
Jemaat : nyanyikanlah dan tinggikanlah Dia selama-lamanya. 
Majelis : Pujilah Tuhan, hai api dan panas terik, 
Jemaat : nyanyikanlah dan tinggikanlah Dia selama-lamanya. 
Majelis : Pujilah Tuhan, hai siang dan malam, 
Jemaat : nyanyikanlah dan tinggikanlah Dia selama-lamanya. 
Majelis : Pujilah Tuhan, hai gunung gemunung, 
Jemaat : nyanyikanlah dan tinggikanlah Dia selama-lamanya. 



Majelis : Pujilah Tuhan, hai segala tumbuhan di bumi, 
Jemaat : nyanyikanlah dan tinggikanlah Dia selama-lamanya. 
Majelis : Pujilah Tuhan, hai segenap mata air dan bukit, 
Jemaat : nyanyikanlah dan tinggikanlah Dia selama-lamanya. 
Majelis : Pujilah Tuhan, hai lautan dan sungai, 
Jemaat : nyanyikanlah dan tinggikanlah Dia selama-lamanya. 
Bersama : (menyanyikan refrein NKB. 7) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Majelis : Pujilah Tuhan, hai segala apa yang bergerak di dalam air, 
Jemaat : nyanyikanlah dan tinggikanlah Dia selama-lamanya. 
Majelis : Pujilah Tuhan, hai unggas di udara, 
Jemaat : nyanyikanlah dan tinggikanlah Dia selama-lamanya. 
Majelis : Pujilah Tuhan, hai segala binatang buas dan ternak di bumi, 
Jemaat : nyanyikanlah dan tinggikanlah Dia selama-lamanya. 
Majelis : Pujilah Tuhan, hai anak-anak manusia, 
Jemaat : nyanyikanlah dan tinggikanlah Dia selama-lamanya. 
  

Nyanyian Pembukaan : Nyanyikanlah Nyanyian Baru (NKB. 7:1-2) 
  

Prosesi Pendeta dan Majelis Jemaat memasuki ruang ibadah 
  

2. VOTUM DAN SALAM 

Pdt/PF :  Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita dalam ibadah Hari Bumi ini. Sekarang 
kita berada dihadapan-Nya. Marilah kita merendahkan diri dihadapan-Nya dan bersama-
sama mengucapkan pengakuan demikian : 

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

Pdt/PF : “Salam damai sejahtera dari Allah Tri Tunggal : Bapa, Anak, Roh Kudus bagi sidang 
jemaat sekalian.” 

Jem : Salam sejahtera bagi Saudara juga. 
Jem : menyahut 5   3   4   5   6   5   4   5  .   . 

   A    .    .     .     .     .     min  
(Jemaat duduk kembali) 

3. INTROITUS : II Korintus 5:17 
  

Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru:  
yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 

  
  

Jemaat menyanyi :  Kuberbahagia (KJ. 392:1-3) 
  

4.    PEMBACAAN MAZMUR MINGGU 66:1-9                                                            (MJ. 4) 
MJ :1 Untuk pemimpin biduan. Nyanyian Mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh 

bumi, 
Jemat :2 mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian! 
MJ :3 Katakanlah kepada Allah: “Betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu; 
Jemaat :  oleh sebab kekuatan-Mu yang besar musuh-Mu tunduk menjilat 

kepada-Mu. 
MJ :4  Seluruh bumi sujud menyembah kepada-Mu, 
Jemaat :  dan bermazmur bagi-Mu, memazmurkan nama-Mu.” 
MJ :5 Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah; 



Jemaat :  Ia dahsyat dalam perbuatan-Nya terhadap manusia: 
MJ :6 Ia mengubah laut menjadi tanah kering, 
Jemaat :  dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. 
MJ :  Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia, 
Jemaat :7 yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, 

  

MJ :  yang mata-Nya mengawasi bangsa-bangsa. 
Jemaat :  Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. 
MJ :8 Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, 
Jemaat :  dan perdengarkanlah puji-pujian kepada-Nya! 
MJ  :9 Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup 
Jemaat  : dan tidak membiarkan kaki kami goyah. 
MJ  : Haleluya! 
Jemaat  :     Amin. 
  

5. DOA BERKAT UNTUK ANAK-ANAK SM/REMAJA  
  

6. PENGAKUAN DOSA 
Doa Syukur dan Pengakuan Dosa 
Pdt/PF : Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang marilah kita menaikkan doa syukur kepada 

Tuhan dan sekaligus mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapanNya. Mari kita berdoa : 
Tuhan betapa baik dan indahnya bumi yang Kau ciptakan untuk kami. 

Jemaat :  Syukur kepada-Mu, ya Tuhan. 
Pdt/PF :  Seisi bumi ini Kau berikan kepada kami demi kesejahteraan kami. 
Jemaat :  Syukur kepada-Mu, ya Tuhan. 
Pdt/PF :  Dan Kau beri kami tanggung jawab untuk memelihara seluruh ciptaanMu agar tetap 

baik dan menjadi tempat tinggal yang nyaman, tentram dan damai. Namun kami lalai untuk 
melaksanakan tugas yang Kau beri dengan baik. 

Jemaat :  Ya Tuhan ampuni kami yang tidak bertanggung jawab ini. 
Pdt/PF :  Keindahan dan keasrian lingkungan, kami cemari dengan berbagai sampah yang 

merusak lingkungan yang seharusnya kami jaga dan lindungi. 
Jemaat :  Ya Tuhan ampuni kami dan kasihanilah kami. 
Pdt/PF :  Didalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan mohon  pengasihan-Mu. 
Jemaat :  Amin. 
  

Jemaat Menyanyi : Ya Allah Bapa (KJ. 23:1-3) 
  

7. BERITA ANUGERAH  : Roma 5:18-19 
Pdt/PF : 5:18 Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian 

pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. 5:19 Jadi sama 
seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula 
oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. 

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

  
  

8. PETUNJUK HIDUP BARU  : Kejadian 2:15-17 
Pdt/PF : 2:15 TUHAN Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk 

mengusahakan dan memelihara taman itu. 2:16 Lalu TUHAN Allah memberi perintah ini kepada 
manusia: "Semua pohon dalam taman ini boleh kaumakan buahnya dengan bebas, 2:17 tetapi 
pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kaumakan buahnya, sebab 
pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." 

  

Jemaat Menyanyi : Bumi dan Langit Pujilah (KJ. 286:1-2) 
  

9. PADUAN SUARA/VG 
 Persembahan Pujian TK. Harapan - Ibadah II 
  

10. PEMBERITAAN FIRMAN                                  



a.  Doa untuk Pembacaan Firman dan Kotbah 
b.  Pembacaan Firman :  Yohanes 15:1-8                                                    (Pdt/PF) 
c. Kotbah 
  

11. SAAT TEDUH (diiringi instrumental) 
 (Jemaat berdiri) 

12. PENGAKUAN IMAN RASULI                                                                                    (MJ. 5) 
  

13. PROSESI PERAYAAN HARI BUMI - Ibadah II 
a. Pengantar dari Pendeta 
b. Penyerahan Simbol Hari Bumi 
c. Jemaat menyanyi “Dengar dan Laksanakan Panggilan Tuhan” 
  

Dengar dan laksanakan panggilan Tuhan 
Jadilah berkat dan terang bangsa-bangsa 

Membangun peradaban yang dijiwai kasih terhadap Tuhan 
Sesama dan lingkungan 

Bumi bersukacita dalam damai sejahtera 
Bumi bersukacita dalam damai sejahtera 

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

  

15. DOA SYAFAAT 
Pdt/PF : Ya Bapa, ketika manusia Kau ciptakan, Engkau telah menganugerahi tiap manusia abkat dan 

kemampuan. Dengan anugerahMu itu Engkau menghendaki manusia menjadi mampu mengolah 
sekaligus merawat bumi ini dengan baik dan bijaksana, demi kesejahteraan mereka dari masa ke 
masa. Namun dalam perjalanan masa, kami sering gagal melaksanakan kehendakMu itu. Oleh 
karena itu, perhatikanlah doa-doa permohonan kami. 

Pria : Ya Bapa, jauhkanlah bumi kami dari mara bahaya dan bencana, seperti banjir dan tanah 
longsor. Semoga segala tragedi yang telah terjadi menjadikan kami makin menyadari tugas kami 
bersama untuk melindungi, memelihara dan memajukan kelestarian alam. KepadaMu Bapa kami 
mohon… 

 Wanita : Ya Bapa, utuslah Roh KudusMu untuk menggerakkan dalam diri masyarakat kami kemauan 
dan kesadaran baru untuk berpartisipasi, baik secara pribadi maupun bersama-sama dalam 
gerakan melestarikan alam dan bumi ini. KepadaMu ya Tuhan kami mohon… 

Pria : Ya Bapa, semoga kerjasama antar negara, antar kelompok masyarakat dan antar lembaga, 
yang lintas suku, budaya maupun lintas agama, dalam rangka mewujudkan keprihatinan atas 
masa depan bumi ini, makin tumbuh subur dan makin nyata di dalam membawa perubahan yang 
lebih baik. KepadaMu ya Bapa kami mohon… 

Wanita : Ya Bapa, semoga hukum yang mendukung usaha-usaha untuk melindungi bumi dan alam ini 
dari tindakan-tindakan ekonomis yang tidak bertanggung jawab dan tidak adil dapat ditegakkan 
dan aparat hukum yang dipercaya akan tanpa ragu menindak para pelanggar hukum yang ada. 
KepadaMu ya Bapa kami mohon… 

Pria : Ya Bapa, sudilah dengan murah hati menganugerahkan panen yang melimpah dan hasil yang 
utuh agar para petani di negeri kami ini tidak makin terpuruk. KepadaMu ya Bapa kami mohon… 

Pdt/PF : Ya Allah, Bapa kami, demikianlah beberapa permohonan kami. Dengan meyadari tanggung 
jawab kami masing-masing terhadap bumi, alam dan masa depan anak-cucu kami, semoga kami 
dapat mewujudkan kembali alam dan bumi ciptaanMu yang baik sehingga kami semua dapat 
mengalami hidup yang lebih baik dan sehat.  
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin  

  

16. PERSEMBAHAN : II Korintus 9:6-8 
9:6 Camkanlah ini: Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak, 
akan menuai banyak juga. 9:7 Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan 
dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 9:8 

Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa 
berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 
  

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



(Jemaat diundang berdiri) 

DOA PERSEMBAHAN                                                                                                     (MJ. 6) 
  

17. NYANYIAN PENUTUP : Pakailah Waktu Anugrah Tuhanmu (NKB. 211:1,3) 
  

18. PENUTUP/BERKAT 
Pdt/PF :  Perayaan Hari Bumi segera akan usai. Ingatlah bahwa tugas kita belum selesai. Mari 

kita ke kehidupan kita masing-masing dan jadilah manusia baru yang bersekutu dengan Tuhan 
dan mencintai lingkungan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. 
Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah dan persekutuan 
dengan Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 

  Jemaat Menyanyi :  Haleluya 5X, Amin 3X 
  
  

  

  
  

  



TUGAS MAJELIS JEMAAT DAN PELAYAN MUSIK IBADAH 

MINGGU, 26 APRIL 2015 
  

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

 1. Dkn. Nyoman Nurhandayani Dkn. Haryono Wonojoyo Pnt. Marthen Maro 
 2. Pnj. Istia Dirk Dkn. Maria Bunga Ramba Pnt. Iman Sardjono 
 3. Dkn. I Putu Widnyana Pnj. I Ketut Dharma - 
 4. Dkn. GA. Stiti Sudastri Pnj. Ni Wayan Ridanti Pnj. IGA. Kartika Sudiasa 
 5. Pnj. IGM. Samekto PY Pnj. Ririn Eka Creseriana Dkn. Luscius J. Riwu Kore 
 6. Pnt. Putu Geria Astawa Dkn. I Made Agus Miadi Dkn. Budi Listianto 
 7. Pnt. I Made Kertiyana Dkn. Ayu Sinarsih Sulendra Pnt. Suhito 
 8. Pnj. Benyamin Herman H - Pnt. I Made Sumarna 
 9. Pnt. Made Rai Miarsa Pnj. Marliantini Korasa Dkn. Bambang Trispriyandaru 
10.Pnt. Priska Soetapa Pnt. Magdalena Hehakaya Pnt. Fransina Atading L 
11.Pnj. Tumiyati Bambang S Pnj. Ni Made Wiryani Pnj. Krisna Putra 
12.Dkn. Eliane Rukmiharti Pnt. Rini F. Yani Pnj. IGN. Agung Dwi A 
13.Pnj. Ussyana Dethan Pnj. Yohana Kuji Ratu S - 

 
PELAYAN MUSIK IBADAH MINGGU 

  

 
TUGAS TIM MUSIK PEMANDU PUJIAN 

Kebaktian I  Titis 
 Aris 

Lina 
Desmelia 

 Takari 

Kebaktian II  Cahyo 
 Indra 

 Citra 

Putri 

Santi 

 Kebaktian III  
 Venny 
 Nina 

Nanda 
Eka 
Prima 

 
  

  
  

  
 


