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1. Panggilan Beribadah:                ( L = Liturgis        J = Jemaat ) 

L : Selamat hari Minggu bapak, ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam 

Nama Yesus Kristus! Pada Minggu III setelah Ephipanias ini, segenap warga 

jemaat dan pelayan gereja Huria Kristen Batak Protestan mengenang dan 

menyukuri 50 tahun Sending HKBP di pulau Rupat.  

J : TUHAN telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita 

bersukacita. 

L : Melalui Biro Sending HKBP, Tuhan telah mengutus para pekabar Injil ke 

pulau Rupat sehingga semakin bertambah orang-orang yang percaya dan 

menerima keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. 

J : TUHAN telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita 

bersukacita. 

L : Kiranya dengan menyukuri 50 tahun sending di pulau Rupat, Huria Kristen 

Batak Protestan semakin terinspirasi dan termotivasi untuk meningkatkan 

pelayanan pekabaran Injil di pulau rupat dan di seluruh dunia dengan 

keyakinan bahwa Tuhan senantiasa melakukan perkara besar. 

J : TUHAN telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita 

bersukacita. 

L : Oleh karena itu marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk 

beribadah kepadaNya, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi! 

 

2. Bernyanyi BN HKBP No. 135:1-3, “Berkumpul Di HadapanMu”/ 

“Marpungu Do Di JoloM On” BL. 206. 

Berkumpul di hadapan-Mu, ya Yesus, kami umat-Mu berbakti satu hati 

Engkaulah Raja Penebus, dengan darah-Mu yang kudus, Kau mati kar’na kami 

T’rima doa dan syukuran serta hormat dan pujian, atas kasih-Mu ya Tuhan. 

 

Sedikit pada mulanya, semakin banyak akhirnya yaitu gereja-Mu 

Semakin banyak hamba-Mu, yang memb’ritakan Injil-Mu demi kemuliaan-Mu 

Yesus Kristus wujudkanlah kehendakMu meny’lamatkan, semua umat manusia. 

….Musik….    (Berdiri) 
Kau yang empunya semua, ya Kaulah Khalik Semesta, Kau yang layak dipuji 

Walaupun banyak terlena, hidup di lumpur dosanya, Engkau ‘kan dituruti 

Pasti nanti, Kau perkasa mengalahkan kegelapan, Kaulah Tuhan yang dipuji. 

 

3. Votum Introitus:  

L : Di dalam Nama Allah Bapa, dan Nama AnakNya Tuhan Yesus Kristus, dan 

Nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mengucap 

syukur dengan sukacita kepada Bapa, yang melayakkan kamu untuk 

mendapat bagian dalam apa yang ditentukan  untuk orang-orang kudus di 
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dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap, dan 

memindahkan kita ke dalam Kerajaan AnakNya yang kekasih. Haleluya! 

J : (Menyanyikan) Haleluya…..Haleluya…..Haleluya…. 

L : Marilah kita berdoa! Ya, Tuhan Allah Mahapengasih! Kami bersyukur 

karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan 

kebenaran, melalui AnakMu yang Tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah 

Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan 

tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga 

kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Tuhan Yesus Kristus, 

Tuhan kami. Amin.     ( Duduk ) 
 

4. BernyanyiBN HKBP No. 136:1+4, “Betapa Luas Dunia G’lap”/“Bidang 

Dope Na Holom I” BL. 38. 

Betapa luas dunia g’lap, dan masih banyak orang tersesat 

Si iblis berkuasa atasnya,berhala juga setan di sembah 

Si iblis berkuasa atasnya,berhala juga setan di sembah. 

Segala daya pakailah, membawa firman hidup yang kekal 

Kepada semua bangsa di dunia, b’ritakan Injil dengan bergemar 

Kepada semua bangsa di dunia, b’ritakan Injil dengan bergemar. 
 

5. Hukum Tuhan: Matius 28:19-20. 

L : Marilah kita mendengarkan Hukum Tuhan sebagaimana tertulis di dalam 

Kitab Matius 28:19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-

Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,dan 

ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan 

kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada 

akhir zaman.Demikian Hukum Tuhan! Marilah kita memohon kekuatan 

Tuhan! 

J : Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai 

dengan hukumMu. 
 

6. Bernyanyi BN. HKBP No. 134:1-2, “Para Penyembah Berhala”/“Sai Torop 

Dope Parbegu”  BL. 176. 

Para penyembah berhala masih banyak di dunia 

Yesus ajarlah mereka agar ikut segera 

Menikmati rahmat-Mu, masuk kerajaan-Mu 

Memperoleh kes’lamatan, seperti yang Kau janjikan…Berdiri…. 

Tambahkan jumlah pelayan, Guru Injil yang setia 

Mengabarkan kes’lamatan ke seluruh dunia 

Dan curahkanlah roh-Mu bagi semua hamba-Mu 

Agar penyembah berhala makin banyak yang bertobat. 



3 
 

7. Doa Pengakuan Dosa dan Janji Keselamatan:  

L : Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa! Ya 

Tuhan kami yang Mahakasih dan Mahakudus! Setiap kali kami datang ke 

hadapanMu, kami merasa bahwa kasihMu sangat kami butuhkan.   

J : Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadaMu dan 

mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang 

dari jalan yang benar.  

L : Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapanMu oleh karena dosa dan 

pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang 

fasik, melainkan Engkau mengingikan pertobatannya agar dia selamat.  

J : Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan 

perantaraan Penghulu kami yang tunggal itu, AnakMu Tuhan Yesus 

Kristus.  

L : Tetapkanlah anugerahMu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa 

Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar 

segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi 

namaMu yang Kudus itu. A m i n 

  Janji Tuhan tentang pengkuan dosa:Karena begitu besar kasih Allah akan 

dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan AnakNya yang Tunggal, supaya 

setiap orang yang percaya kepadaNya tidak binasa, melainkan beroleh hidup 

yang kekal. 

Kemuliaan bagi Allah di tempat yang Mahatinggi! 
L+J: Amin. 

 
8. Bernyanyi BN. HKBP No. 515:1+2, “Dengan Sungguh B’ritakan”/“Ringgas 

Ma Tapaboa”  BL. 410. 

Dengan sungguh b’ritakan Kristus telah menang 

Memb’rikan pengampunan, dosa dihapusNya 

Di dalam nama Yesuslah ada kemenangan 

Dengan sungguh b’ritakan, Kristus telah menang 

Mahsyurkan nama Yesus, b’ritakan InjilNya 

Itulah panggilanmu mengabdi padaNya 

FirmanNya kekuatanmu, menanglah kar’nanya 

Dengan sungguh b’ritakan, Kristus telah menang. 
 

9. Epistel: Nehemia 8 : 1 - 8  

L : Marilah kita mendengarkan firman Tuhan, Epistel yang ditetapkan pada 

minggu ini sebagaimana tertulis dalam kitab Nabi Nehemia 8:1-8. Ketika 

tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, 

J : maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu 

gerbang Air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia 
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membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan 

TUHAN kepada Israel. 

L : Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu imam Ezra membawa kitab 

Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan 

setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. 

J : Ia membacakan beberapa bagian dari pada kitab itu di halaman di 

depan pintu gerbang Air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-

laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan 

penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat 

itu. 

L : Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa 

itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matica, Sema, Anaya, Uria, Hilkia dan 

Maaseya, sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, 

Hasbadana, Zakharia dan Mesulam. 

J : Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri 

lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu 

semua orang bangkit berdiri. 

L : Lalu Ezra memuji TUHAN, Allah yang maha besar, dan semua orang 

menyambut dengan: "Amin, amin!", sambil mengangkat tangan. Kemudian 

mereka berlutut dan sujud menyembah kepada TUHAN dengan muka 

sampai ke tanah. 

J : Juga Yesua, Bani, Serebya, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, 

Kelita, Azarya, Yozabad, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang 

Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara 

orang-orang itu berdiri di tempatnya. 

L :  Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar Firman 

Allah serta memeliharanya. 

J+L : Amin. 
 

10. Bernyanyi BN. HKBP No. 677:1+4, “Dengan lembut Tuhan Yesus”/ “Mansai 

lambok” BL. 677. 

Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau 

Dengan prihatin Dia s’lalu menanti, menanti aku dan kau 

Kembali datanglah, hai yang lelah mari datanglah. 

Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, hai yang sesat datanglah. 

Sungguh ajaib janji kasih setiaNya, kepada aku dan kau 

Yesus ampuni orang yang berdosa, seperti aku dan kau 

Kembali datanglah, hai yang lelah mari datanglah 

Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, hai yang sesat datanglah. 
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11. PENYERTAAN TUHAN DALAM PERJALANAN PEMBERITAAN INJIL 

DI PULAU RUPAT: 

L : Cikal bakal pelayanan Sending di Pulau Rupat dimulai pada tahun 

1960-an dengan metode pendidikan kepada anak-anak oleh S.L. 

Pakpahan, P.B. Marbun dan P.Siahaan. Hubungan ketiga orang 

tersebut dengan suku Akit terjalin dengan baik dan menumbuhkan 

keinginan suku Akit untuk memperoleh pendidikan di bidang 

kesehatan. Atas keinginan tersebut maka S.L. Pakpahan melalui Pdt. 

Alman Badia Siahaan yang sedang melayani di Duri pada waktu itu 

menyampaikan permohonan pelayanan kepada Seksi Sending HKBP. 

Maka pada tahun 1968 dilakukan peninjauan dan dengan peninjauan 

itu maka pulau Rupat mendapat pelayanan Zending HKBP. 

J : Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena 

Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang 

yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang 

Yunani. 

L : SEJARAH INJIL MASUK HUTAN AYU  

  Pada tanggal 7 April 1969, Ds. K. Ritonga sebagai ketua Zending 

HKBP bersama Pdt. Alman Badia Siahaan yang sedang melayani di 

HKBP Duri beserta Gr. Marolop Silitonga tiba di daerah Hutan Ayu. 

Mereka melakukan pendekatan kepada masyarakat yang mayoritas 

adalah suku Akit. Kemudian mereka mendirikan Sekolah Dasar 

dengan jumlah murid 42 orang dengan usia yang bervariasi. 

Kemudian pada bulan Mei 1969 HKBP mengutus seorang pelayan 

kesehatan bernama Aston Tumanggor. Dengan pekabaran injil melalui 

perpaduan pelayanan pendidikan dan kesehatan maka pada tanggal 28 

Nopember 1971 diadakan baptisan pertama untuk 120 orang. Saat 

baptisan pertama inilah yang dijadikan sebagai hari lahirnya ke-

Kristen-an di wilayah pulau Rupat oleh Departemen Zending HKBP. 

Dan sejak itu, gedung sekolah memiliki dua fungsi yaitu fungsi 

pendidikan dan fungsi peribadahan. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 

1987 diadakan peletakan batu pertama bangunan gereja di Hutan Ayu. 



6 
 

Kemudian bangunan gereja tersebut diresmikan pada hari Minggu, 

tanggal 6 Desember 1987. 

J : Bersyukurlah kepada TUHAN, serukanlah namaNya, perkenal-

kanlah perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa. 

L : PENGINJILAN DI SUNGAI BANTAL  

  Awal mula pelayanan di Sungai Bantal dilakukan dengan cara 

mendirikan sekolah sebagai tempat belajar untuk membaca dan 

menulis bagi suku Akit. Maka pada tanggal 5 Oktober 1971 berdirilah 

bangunan sekolah yang sangat sederhana dengan jumlah murid 

sebanyak 44 orang. Pada tanggal 25 Desember 1971 diadakan 

baptisan kudus. 

J : Kepada mereka Allah mau memberitahukan, betapa kaya dan 

mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu: Kristus 

ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan 

akan kemuliaan 

L : PENGINJILAN DI SUNGAI CAROK  

  Baptisan pertama bagi warga Sungai Carok dilaksanakan di gereja 

HKBP Kacak Hutan Ayu pada tanggal 28 Nopember 1971. Jumlah 

jemaat yang dibaptis pada waktu itu adalah sebanyak 30 orang. Ibadah 

jemaat di Sungai Carok dilaksanakan di rumah warga. Namun pada 

tahun 1978 gereja dibangun di Sungai Carok dan sejak itulah jemaat 

beribadah di dalam gereja. 

J : TUHAN telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita 

bersukacita. 

L : PENGINJILAN DI SUNGAI RAYA 

Pada tahun 1969, pertama sekali dilakukan pendekatan terhadap warga 

masyarakat Sungai Raya untuk Pekabaran Injil dan Pendidikan. 

Pelayan yang pertama sekali diutus oleh Departemen Zending HKBP 

pada tahun 1969 ialah guru M.Tambun. Beliau melayani sebagai guru 

pendidik merangkap sebagai pelayan kerohanian. Kemudian warga 

masyarakat meminta guru M. Tambun untuk mengajarkan cara 

membaca dan menghitung bagi anak-anak mereka sehingga secara 
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bersama-sama mereka membangun gedung sekolah yang sangat 

sederhana. 

J : Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami: Aku telah 

menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang 

tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan 

sampai ke ujung bumi. 

L : PENGINJILAN DI KUALA SIMPUR 

Penginjilan di Kuala Simpur dilakukan dengan pelayanan holistik 

yaitu pelayanan kesehatan, pemotivasian dan pekabaran Injil kepada 

tokoh-tokoh masyarakat. Namun dari antara tokoh-tokoh masyarakat 

tersebut, yang bersedia dibaptis hanyalah dua orang tepatnya pada 

tanggal 6 Maret 1983 di gereja HKBP Zending Hutan Ayu. Namun 

pada tahun 1984, tokoh-tokoh masyarakat Kuala Simpur mulai 

menyerahkan diri untuk dibaptis beserta keluarga mereka. Kemudian 

pada bulan Agustus 1985, gedung gereja HKBP Zending Kuala 

Simpur dibangun. 

J : Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke 

atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem dan di 

seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 

L : BERDIRINYA POS PEKABARAN INJIL DI GUNAP 

Pos Pekabaran Injil di Gunap dimulai pada pertengahan tahun 1991. 

Kebaktian pertama dihadiri oleh 30 orang. Baptisan pertama 

dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 1990 dilayani oleh Pdt. 

Alman Badia Siahaan, Direktur Departemen Zending pada waktu itu. 

Pada bulan Mei 1991, dilaksanakan pembangunan gedung gereja yang 

sangat sederhana dan diresmikan pada tanggal 20 Desember 1991. 

Kemudian peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja yang 

baru dan permanen dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 

Agustus 2014. Atas bantuan  dari berbagai pihak bangunan tersebut 

dapat diselesaikan dalam waktu dua bulan sehingga bangunan gereja 

tersebut dapat diresmikan pada tanggal 14 Desember 2014. 
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J : Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik 

waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah 

dengan segala kesabaran dan pengajaran 

L :  KEADAAN TERKINI PELAYANAN SENDING PULAU RUPAT 

Jemaat Pulau Rupat telah mengalami kemajuan di bidang pendidikan 

dan pertanian,setelah masuknya Injil walaupun masih tetap 

membutuhkan pemberdayaan di bidang peternakan dan pertanian 

khusu snya tentang pengetahuan pengolahan lahan gambut menjadi 

lahan pertanian.  

J : Permulaan hikmat ialah: perolehlah hikmat dan dengan segala 

yang kauperoleh, perolehlah pengertian. 

L : HARAPAN KITA SETELAH 50 TAHUN SENDING DI PULAU 

RUPAT 

Biro Zending HKBP akan terus bergerak untuk melaksanakan 

Pemberitaan Injil di Sungai Carok, Sungai Perpak dan Sungai Pong. 

Gerakan sending akan ditingkatkan melalui pembangunan “Sending 

station” dalam rangka setelah 50 tahun zending Pulau Rupat yang 

akan dikembangkan di sungai carok, sungai perpak,dan sungai Pong. 

Kemudian juga akan dibangun rumah singgah bagi para difabel. 

Pekabaran Injil holistik akan semakin nyata dengan pendirian pusat 

pelatihan peningkatan ekonomi kerakyatan serta pertanian selaras 

alam.  

J : Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.  

L : Pujilah TUHAN, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-

Nya! Marilah kita bernyanyi! 

 

12. Bernyanyi BN. HKBP No. 362:1+3 “Nyanyikanlah Nyanyian Baru” / 

“Endehon Ende Na Imbaru” BL. 194. 

Nyanyikanlah nyanyian baru kepada Allah yang besar 

Dia berbuat kepadamu semua yang ajaib dan benar 

Dan Allah juga melakukan keselamatan dunia 

Semua bangsa menyaksikan kebinasaan musuh-Mu. 

….Berdiri…. 
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Bersorak-sorai s’luruh bangsa yang hidup dalam semesta 

Nyanyikanlah puji-pujian kepada Allah yang kekal 

Bersukacita menyanyikan dengan nafiri tak henti 

Memuliakan Allah Bapa ke Surga yang Maha Tinggi. 

 

13. Doa Pengakuan Iman 

L: Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, 

sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-

sama mengucapkannya:  

L+J :   Aku percaya....  (Jemaat Duduk Kembali) 
 

14. Warta Jemaat 
 

15. Bernyanyi BN. HKBP No. 178:1-2 ”Yesus Memanggil Mari Seg’ra” / “Ro 

Ma Tu Jesus” BL. 196    

Yesus memanggil, mari seg’ra, dengar firman-Nya, hayatilah 

Yesus t’lah datang meny’lamatkan, mari percayalah 

Reff : Sungguh nanti kita bahagia, dosa kita t’lah dihapus-Nya 

Bersama Yesus kita senang, di Surga yang baka. 

 

Yesus memanggil, akuilah, kesalahanmu, dosa semua 

Hutang dosamu dihapuskan, dibasuh darah-Nya 

Reff : Sungguh nanti……. 

 

16. Khotbah: Lukas 4 : 14 - 21   
 

17. Bernyanyi BN. HKBP No. 194:1…..”Tanpa AnugrahMu” / “Aut So Asi 

RohaM” BL. 62. (Persembahan 1.a dan 1.b dan  II) 

 

Tanpa anug’rah-Mu dan kasih sayangMu, aku sesat 

Kar’na anug’rah-Mu dan kasih sayang-Mu, ‘ku ke Surga 

Bersyukur hatiku memuji kasih-Mu, ya Tuhanku 

Kau b’rikan jalanku di dalam Putra-Mu ke rumah-Mu 

….Musik…. 

Kiranya hatiku setia pada-Mu, ya Tuhanku 

Bersama-Mu Tuhan, aku bahagia selamanya 

Utuslah Roh Kudus memimpin ‘ku terus di jalan-Mu 

Menuju rumah-Mu di sana ‘ku s’lalu memuji-Mu 

…..Musik…. 
 

18. Doa Persembahan dan Penutup:   (Berdiri) 
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P :  Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan! 

Ya Allah Bapa kami yang di sorga. Kami mengaku bahwa Tuhan adalah 

sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-

masing. Sebahagian dari pada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai 

persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umatMu 

ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan 

Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat 

dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa 

bersyukur kepadaMu di dalam Nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. 

J : (Menyanyikan) BN HKBP No. 204 : 2   “Ku setia padaMu” BL 73         

  “Ndang Tadingkononhu Ho” 

 Tuhan karunia-Mu, roh dan jiwaku semua 

 Nyawa juga hidupku, harta milikku semua 

 ‘Ku serahkan pada-Mu untuk s’lama-lamanya 

P :Ya Tuhan Allah yang Mahapengasih dan Bapa kami! Kami puji Engkau, 

karena Engkau memberi AnakMu, Tuhan Yesus Kristus menjadi kehidupan 

kami. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami menaati firmanMu. 

Kami telah mendengar Amanat Agung itu: Engkau menyuruh kami 

memberitakan Injil itu, yaitu Injil Keselamatan yang dari Tuhan Yesus, 

kepada bangsa-bangsa kafir dan orang-orang yang belum mengenal Engkau. 

Angkatlah para pelayan yang akan bekerja di tengah-tengah bangsa yang 

duduk di lembah kegelapan. Kami mohon: Berkatilah Badan Pekabaran Injil 

Barmen, berkatilah utusan-utusan mereka yang tersebar di seluruh dunia. 

Berkatilah tempat-tempat pengajaran supaya KerajaanMu semakin luas. 

Berkatilah Biro Zending Huria Kristen Batak Protestan dan para penginjil 

yang diutusnya. Kuatkan kami supaya kami dalam sukacita bekerja 

menyebarluaskan  kerajaanMu. Dengarlah segala yang kami mohonkan 

karena AnakMu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.Bapa kami yang 

di surga, dikuduskanlah namaMu datanglah kerajaanMu jadilah kehendakMu 

di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang 

secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga 

telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah 

membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari pada yang 

jahat. 

J : (Menyanyikan): BN HKBP No. 841: 1 “Kar’na Engkau Punya 

Kerajaan” 

  “Ai Ho Do Nampuna Harajaon” 

 Kar’na Engkau punya Kerajaan dan Kekuasaan  

    Dan Kemuliaan sampai selama-lamanya, Amin. 

P : Doa Berkat  
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J : (Menyanyikan ) BN HKBP No. 845 : 1 “Amin, Amin, Amin HKBP” BL 

845 “Amen (3x) HKBP” 

  Amin, Amin, Amin. 

 

 

NB: 

1. Tata ibadah ini  menjadi tata ibadah di seluruh jemaat HKBP. 

2. Dengan tata ibadah ini, seluruh jemaat HKBP turut bersyukur atas 

50 tahun pelayanan HKBP dalam pemberitaan Injil di Pulau Rupat. 


