
TATA IBADAH  
HARI PERSATUAN WANITA KAUM IBU  

GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA  

======================================== 

Sabtu, 23 Mei 2020  

 

PERSIAPAN: 

- Ibadah dilakukan melalui Live Streaming, TV Kabel, Facebook, WhatsApp dan lain-lain 

- Pelaksana Tuan Rumah 

 

AJAKAN BERIBADAH ( jemaat berdiri) 
 

Ketua Komisi WKI Sinode GMIM : 

Saat ini, di sini kita semua menyatu dalam persekutuan ibadah Hari Persatuan Wanita/Kaum Ibu 

GMIM. Marilah saudara-saudaraku, kita siapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab Dia 

sudah menganugerahkan kesempatan bagi kita yang datang bersekutu di dalam nama-Nya yang 

kudus dan mulia.  

 

P  Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Dia, mohonlah kedatangan-Nya, Sumber 

rahmat abadi, supaya kita semua layak di hadapan-Nya. 

Menyanyi KJ. No 222b : 1 “AGUNGKAN KUASA NAMA-NYA” 

Agungkan Kuasa Nama-Nya; Malaikat bersujud!  

Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus, Tuhanmu! 

 

TAHBISAN  

P Ibadah hari  Persatuan Wanita Kaum Ibu GMIM hanya  ditahbiskan dalam nama TUHAN Allah 

Bapa, Anak dan Roh Kudus.  

J  Amin 

 

SALAM  

P Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dari Dia, yang ada dan yang sudah ada 

dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan takhta-Nya, dan dari Yesus 

Kristus, Saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas 

raja - raja bumi ini. 

J  Amin 

 

Menyanyi KJ. No 293 : 1 “PUJI YESUS” 

Puji Yesus! Pujilah Juruselamat! Langit, bumi, Maklumkan kasih-Nya 

            Haleluya! Nyanyilah, para malaikat: Kuasa, hormat b’rilah kepada-Nya.  

            Selama-Nya Yesus gembala kita, siang malam kita didukungnya.  

            Puji Dia! B’ritakan keagungan-Nya! Puji Dia! Mari bernyanyilah!  

 

PENGAKUAN DOSA DAN PEMBERITAAN ANUGERAH ALLAH (jemaat duduk) 

P Marilah kita merendahkan diri di hadapan TUHAN, Allah kita, dan mengaku dosa kita kepada-

Nya. Kita berdoa :…… 

 



Menyanyi KJ.No 38 : 1 “T’LAH KUTEMUKAN DASAR KUAT” 

T’lah kutemukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku 

Kekal, Ya Bapa Kau membuat Putra-Mu dasar yang teguh: 

Biarpun dunia lenyap, pengangan hidupku tetap. 

 

P Dengarkanlah berita anugerah Allah : 

 Roma 8 : 33b - 34  : “Allah, yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum 

mereka? Bahkan lebih lagi: yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah 

menjadi Pembela bagi kita?” 

J  Haleluya. Haleluya. Haleluya. (dinyanyikan) 

 

LITANI SYUKUR   (jemaat berdiri) 

P  Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah, atas karya selamat-Mu bagi dunia dan alam semesta! 

Engkaulah Allah yang layak kami puji dan muliakan. 

J  Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah, Bapa dalam Yesus Kristus, 

P Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah, atas hari yang Engkau beri untuk kami nikmati dalam 

pelayanan kami! 

J   Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah, Bapa dalam Yesus Kristus, 

P  Terpujilah Engkau, Ya Tuhan Allah, untuk segala karya nyata dalam pelayanan Gereja-Mu bagi 

semua orang! 

J   Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah Bapa, dalam kuat kuasa Roh Kudus 

P  Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah, karena kami dapat berkarya, menyebar damai dan sejahtera di 

lingkungan pelayanan kami, walau tantangan dan godaan menghambat dan mengancam. 

J   Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah Bapa, dalam Yesus Kristus, Juruselamat kami. 

P Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah, yang memberi hikmat dan kekuatan kepada kami dalam 

menghadirkan persatuan dan kesatuan di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

J   Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah, Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan dunia 

P Jadikanlah kami alat-Mu yang membawa damai dan sentosa di tengah bangsa dan negara kini dan 

di hari-hari mendatang. 

J   Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah, Bapa dalam Yesus Kristus, Juruselamat kami. KasihMu 

kekal di dalam kuasa RohMu yang kudus, kini dan selamanya.  

 

Menyanyi KJ No 10 : 1 “PUJILAH TUHAN SANG RAJA” 

Pujilah Tuhan Sang Raja yang Mahamulia 

Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia! 

Datang berkaum, b’rilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian! 

 

DOA DAN PEMBACAAN FIRMAN TUHAN  (Jemaat duduk)  

P TUHAN menyertai saudara-saudara. 

J  dan menyertai saudara juga. 

P Berdoa : …………. 

Pembacaan Alkitab : Kisah Para Rasul 1 : 6 - 11 

      2 Tawarikh 34 : 1 - 7 

Khotbah  : ……….  

 



Menyanyi Sesudah Khotbah  “ MARS WANITA GEREJA “  

Hai wanita g’reja nyatakanlah s’karang hidupmu adalah berkat Tuhan 

Sesungguhnya Yesus pusat hidup kita kasihNya sangat indah 

Pergilah sampaikan b’rita kes’lamatan di mana kita berada 

Jangan takut jangan gentar kar’na Kristus Tuhan s’lalu sertamu 

Bagaikan domba di tengah serigala hendaklah hatimu tulus dan perkasa 

Bersungguh-sungguh dalam tugasmu   

bersungguh-sungguh ikut Kristus Tuhan kita di sini dan dimana-mana 

Banyaklah jiwa di seb’rang yang mengerang yang nantikan uluran tangan kasihMu 

Tugas yang indah suci dan mulia mencari jiwa yang sesat di kegelapan  

Demi kemuliaan nama Tuhan. 

 

PERSEMBAHAN  

P Marilah kita memberi  persembahan : 

 Nas Persembahan Hagai 2 : 9 “Kepunyaan-Kulah perak dan kepunyaan-Kulah emas, 

Demikianlah firman Tuhan semesta alam.”  

 

Menyanyi NNBT No 20 : 1, 2  “KAMI BERSYUKUR PADA-MU TUHAN” 
 

Kami bersyukur padaMu Tuhan: kami memuji namaMu. 

berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. 

Kami umatMu, Kau selamatkan, kami umatMu, engkau pulihkan, 

 karna kasihMu di dalam Yesus, kami beroleh hidup yang kekal. Refr…….. 

Refr. O haleluya! O, haleluya! Mulia namaMu Tuhan, 

kar'na kasihMu dan anug'rahMu kami beroleh kehidupan kekal 

Syukur padaMu, ya Roh Kudus, Kau melindungi umatMu. 

B'ri kekuatan dan pengharapan dalam badai cobaan. 

Hanya padaMu kami berserah, hanya padaMu kami berteduh. 

Engkau menghibur dan menenangkan, membuat hati berbahagia. Refr…... 

  

DOA PERSEMBAHAN 

P …………………………….. 

 

PENGAKUAN IMAN   (jemaat berdiri) 

P + J Pengakuan Iman Nicea-Konstantinopel : 

Aku percaya kepada  satu Allah,Bapa Yang Mahakuasa, Pencipta langit dan bumi, segala 

kelihatan dan yang tak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan,Yesus Kristus, Anak Allah Yang 

Tunggal, lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. 

Allah dari Allah,Terang dari Terang. Allah Yang Sejati dari Allah Yang Sejati, 

diperanakkan, bukan dibuat; sehakekat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraan-

Nya segala sesuatu dibuat; yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk 

keselamatan kita; dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dara Maria; dan menjadi 

manusia; yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus; menderita 

dan dikuburkan; yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke 

sorga; yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan 

kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati; yang kerajaan-Nya 

takkan berakhir. 

Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan Yang menghidupkan, yang 

keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang 

Anak disembah dan dimuliakan; yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku 

percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk 

pengampunan dosa.  Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman 

yang akan datang. Amin. 



 

DOA UMUM   (jemaat duduk)  

P  Marilah kita berdoa : ………………… 

 Doa penyembahan 

 Doa pengucapan syukur kepada Allah 

 Doa permohonan 

 Doa syafaat 

P + J Doa Bapa Kami 

 

PENUTUP   (jemaat berdiri) 

Menyanyi “ISTRI YANG TERAMAT BAIK” 

Istri yang teramat baik, siapa yang mendapatnya? 

Dia jauh lebih berharga dari intan, permata cemerlang. 

Kekuatan dipakainya, kemuliaan dipegang, 

tidak ragu melangkah menuju kemasa depan 

Jika dia berbicara: bijaksana dan cerdas, 

dia pun berkata-kata: penuh makna, lembut dan tenang. 

Tatapannya berwibawa dan cekatan bekerja, 

rumah tangga bahagia suami memuji mesra. 

Istri yang baik itu mahkota yang terindah. 

Yang tidak baik: bagai penyakit membusukkan tulang-tulang. 

Paras yang cantik hanya sesaat dan sia-sia, 

tetapi istri yang taat pada Tuhan, akan selalu mendapat pujian. 

 

PENGHARAPAN DAN BERKAT  

P     Maranatha! Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan 

damai sejahatera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah 

dalam pengharapan.  

J.     Amin, Amin, Amin.  (dinyanyikan)  

 

 

= Saat Teduh = 

 

 

KOMISI PELAYANAN KATEGORIAL WANITA KAUM IBU GMIM  

MENGUCAPKAN 

 

SELAMAT MERAYAKAN  

HARI KENAIKAN YESUS KE SORGA  

DAN  

SELAMAT HARI PERSATUAN WANITA KAUM IBU GMIM 

 

TUHAN YESUS MEMBERKATI KITA SEMUA 

 

 


