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I.

PERHIMPUNAN

1.1. Ajakan
(berdiri)
Pnt : “Masuklah, marilah kita sujud menyembah,
berlutut di hadapan TUHAN yang menjadikan
kita.” (Mazmur 95:6).
BUKALAH GAPURA INDAH
PKJ. 8 : 1, 2, 3
1. Bukalah gapura indah aku masuk rumah-Mu,
agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh
dan kupandang wajah-Mu dalam cah’ya mulia.
2. Kepada-Mu aku datang: o, Tuhanku datanglah!
Ditempat Engkau berada, sorga pun disitulah.
Masuklah dihatiku, jadikanlah rumah-Mu!
3. Saat aku, menghadap-Mu, sucikanlah diriku.
agar doa dan nyanyian berkenan kepada-Mu.
Angkatlah roh dan jiwaku sampai kehadirat-Mu.
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1.2. Votum & Salam
Pdt. : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,
Yang menjadikan langit dan bumi, Yang
memelihara kasih setia-Nya sampai selamalamanya.
Jem. : (menyanyikan) Amin, amin, amin.
Pdt. : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah,
Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus,
menyertai saudara sekalian.
J.
: Dan beserta saudara juga.
1.3. Kata Pembuka
(duduk)
Pdt. : Berbelarasa dengan ucapan syukur adalah
sebuah kepantasan, sebab kita telah menerima
belaskasih Allah yang berlimpah-limpah. “Kita
mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi
kita.” (1 Yohanes 4:19).

1.

AJAIB BENAR ANUGERAH
KJ. 40 : 1, 2, 3
Ajaib benar anugerah pembaru hidupku!
Ku hilang, buta, bercela; olehnya ‘ku sembuh.

2.

Ketika insaf, ‘ku cemas, sekarang ‘ku lega!
Syukur, bebanku tlah lepas berkat anugerah!

3.

Di jurang yang penuh jerat terancam jiwaku;
Anug’rah kupegang erat dan aman pulangku.
3

1.4. Pengakuan Dosa
Pdt. : (memanjatkan doa pengakuan dosa)

1.

2.

MESKI TAK LAYAK DIRIKU
KJ. 27 : 1, 2
Meski tak layak diriku, tetapi kar’na darah-Mu
dan kar’na Kau memanggilku,
‘ku datang, Yesus, pada-Mu
Sebagaimana adanya, jiwaku sungguh bercela,
darah-Mulah pembasuhnya;
‘ku datang Tuhan, pada-Mu

1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
Pdt. : “Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah
kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia
telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena
penebusan dalam Kristus Yesus.” (Roma 3:23-24).
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
J.
: Syukur kepada Allah !
KITA SUDAH DITEBUS OLEHNYA
NKB. 213:1, 3
1.
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Kita sudah ditebus oleh-Nya,
kini layanilah Mukhalismu.
Maju t’rus dan kibarkan panji-Nya, sanjung Rajamu!

Refrein:
Mari bawa pada-Nya segenap talentamu
serta hidup mengikuti firman-Nya!
Taat dan setialah walau sukar jalanmu,
hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah!
---------------------BERSALAM-SALAMAN------------------3.

Dan layanilah dengan setia,
jangan dosa sampai menghalangmu.
Junjunglah terus kebenaran-Nya,
sanjung Rajamu!
Refrein.

II. PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
2.1. Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
2.2. Bacaan I :
Pnt : Bacaan pertama diambil dari Kitab Yesaya 55:1-5.
Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan
minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai
uang, marilah! Terimalah gandum tanpa uang
pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa
bayaran! 2 Mengapakah kamu belanjakan uang
untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih
payahmu
untuk
sesuatu
yang
tidak
mengenyangkan? Dengarkanlah Aku maka kamu
1
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akan memakan yang baik dan kamu akan
menikmati
sajian
yang
paling
lezat.
3 Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaKu; dengarkanlah, maka kamu akan hidup! Aku
hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu,
menurut kasih setia yang teguh yang Kujanjikan
kepada Daud. 4 Sesungguhnya, Aku telah
menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa,
menjadi seorang raja dan pemerintah bagi sukusuku bangsa; 5 sesungguhnya, engkau akan
memanggil bangsa yang tidak kaukenal, dan bangsa
yang tidak mengenal engkau akan berlari
kepadamu, oleh karena TUHAN, Allahmu, dan
karena Yang Mahakudus, Allah Israel, yang
mengagungkan engkau.
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J.
: Syukur kepada Allah !
2.3. Antar Bacaan : Mazmur 145 : 8-9, 14-21
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian
dinyanyikan bersama jemaat)
Tuhan Itu Pengasih dan Penyayang,
panjang sabar, kasih setia-Nya besar.
Tuhan itu baik bagi semua orang,
penuh rahmat terhadap semua ciptaan-Nya
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1.

Tuhan itu penopang bagi semua orang,
Dia penopang bagi semua yang jatuh.
Tuhan itu penegak bagi semua orang,
Dia penegak bagi semua yang tertunduk.
Refrein.

2.

Mata semua orang menantikan engkau
dan Kau beri mereka makan pada waktunya.
Kau yang buka tangan-Mu, dan Kau yang berkenan
untuk mengenyangkan s’gala mahluk yang hidup.
Refrein.

2.4. Bacaan II :
Pnt. : Bacaan kedua diambil dari Surat Roma 9 : 1-5.
1 Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak

berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh
Kudus, 2 bahwa aku sangat berdukacita dan selalu
bersedih hati. 3 Bahkan, aku mau terkutuk dan terpisah
dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum
sebangsaku secara jasmani. 4 Sebab mereka adalah
orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan
mereka telah menerima kemuliaan, dan perjanjianperjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janjijanji. 5 Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur,
yang menurunkan Mesias dalam keadaan-Nya sebagai
manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah
Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin!
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Pnt. : Demikianlah sabda Tuhan !
J.
: Syukur kepada Allah !
2.5. Bacaan III :
Pdt. : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan
Yesus Kristus menurut Matius 14:13-21.
Setelah Yesus mendengar berita itu
menyingkirlah Ia dari situ, dan hendak
mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang
sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan
mengikuti Dia dengan mengambil jalan darat dari
kota-kota mereka. 14 Ketika Yesus mendarat, Ia
melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka
tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan kepada
mereka dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit.
15 Menjelang malam, murid-murid-Nya datang
kepada-Nya dan berkata: "Tempat ini sunyi dan
hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu
pergi supaya mereka dapat membeli makanan di
desa-desa." 16 Tetapi Yesus berkata kepada mereka:
"Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi
mereka makan." 17 Jawab mereka: "Yang ada pada
kami di sini hanya lima roti dan dua ikan." 18 Yesus
berkata: "Bawalah ke mari kepada-Ku." 19 Lalu
disuruh-Nya orang banyak itu duduk di rumput.
Dan setelah diambil-Nya lima roti dan dua ikan itu,
13
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Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat,
lalu
memecah-mecahkan
roti
itu
dan
memberikannya kepada murid-murid-Nya, lalu
murid-murid-Nya membagi-bagikannya kepada
orang banyak. 20 Dan mereka semuanya makan
sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan
potongan-potongan roti yang sisa, dua belas bakul
penuh. 21 Yang ikut makan kira-kira lima ribu lakilaki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak.
Pdt. :Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang
berbahagia adalah mereka yang mendengarkan
Firman Allah dan memeliharanya. Haleluya !
J.
: (menyanyikan) Haleluya, haleluya, haleluya.
2.6. Khotbah :
“BELARASA DENGAN UCAPAN SYUKUR”
2.7. Saat Hening
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

: Kolintang 1
: PS PDP
: PSA Tunas Zaitun
: VG G4 Voice

PELAYANAN SAKRAMEN BAPTIS ANAK
KHUSUS KEBAKTIAN III Pk. 10.00 WIB
A. PENGANTAR,TITAH DAN PENGAJARAN
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B. DOA SYUKUR
C. PERNYATAAN IMAN
Pdt. : Bagi orangtua yang hendak membaptiskan
anaknya, saya undang untuk berdiri. Supaya
nyata di hadapan Allah dan Jemaat-Nya, saya
mengajak Saudara-saudara untuk mengingat
baptisan
Saudara-saudara
sendiri
dan
menyatakan iman yang merupakan iman
Saudara-saudara yang akan diajarkan kepada
anak-anak Saudara dengan
menjawab
pertanyaan-pertanyaan berikut ini:
- Percayakah saudara kepada Allah Bapa,
Pencipta dan Pemelihara kita; kepada Tuhan
Yesus Kristus, -Anak-Nya, Tuhan dan
Juruselamat kita; dan kepada Roh Kudus
yang membaharui hidup kita?
- Percayakah Saudara bahwa perjanjian
antara Allah dan saudara berlaku juga untuk
Anak Saudara?
- Apakah Saudara berjanji untuk menjadi
teladan bagi anak saudara dan mengajarkan
Firman Allah dengan penuh kesungguhan
kepada anak Saudara?
…(nama orangtua/wali), Apakah jawab
Saudara ?
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Orangtua/Wali

: Ya, Kami percaya dan berjanji

D. PENGAKUAN IMAN
(Jemaat berdiri)
Pnt. : Jemaat Tuhan, bersama-sama dengan umat
Tuhan di masa lalu, masa kini dan masa yang
akan datang serta bersama dengan Saudarasaudara yang hendak membaptiskan anaknya,
marilah kita mengikrarkan pengakuan iman
percaya kita seturut dengan Pengakuan Iman
Rasuli. Aku percaya …
(Jemaat duduk)
NYANYIAN JEMAAT
YA TUHAN, BIMBING AKU
KJ. 406 : 1
Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku,
sehingga ‘ku selalu bersama-Mu.
Engganlah ‘ku melangkah setapak pun,
‘pabila Kau tak ada di sampingku.
E. PELAYANAN BAPTISAN
(Seorang penatua akan menyebutkan nama anak
yang akan dibaptiskan satu persatu dan orangtua
membawa anak yang akan di baptiskan ke depan untuk
dibaptiskan, lalu kembali ke tempat duduk. Setelah
semua selesai, para orangtua bersama anak yang
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baru dibaptis, semuanya maju ke depan untuk
menerima berkat Tuhan).
Pdt. : Allah, sumber segala kasih Karunia, yang telah
memanggil saudara dalam Kristus kepada
Kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi,
meneguhkan, serta menguatkan Saudara
senantiasa. Dialah Yang empunya kuasa dan
kemuliaan sampai selama-lamanya, Amin.
(Jemaat berdiri, sementara itu penumpangan tangan
berlanjut)
J.

: (menyanyikan doksologi menurut KJ. 303)
Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia
Sorga dan bumi puji Trus,
Sang Bapa, Putra, Roh Kudus, Amin.

(Jemaat duduk, para orangtua/wali bersama dengan
anak-anak mereka tetap berdiri)
F. PESAN BAGI ORANGTUA/WALI
Pdt. : Saudara-saudara, dengan baptisan, Tuhan
menganugerahkan anak-anak Saudara kehidupan
yang
baru.
Hendaklah
Saudara-saudara
bersungguh-sungguh untuk menolong mereka
agar anak-anak Saudara bertumbuh dalam iman
sehingga kehidupan baru mereka semakin kokoh
setiap hari. Saudara perlu mendidik anak-anak
saudara sehingga mereka berangsur-angsur
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mengerti makna perjanjian Allah serta FirmanNya dan pada waktunya, mereka akan mengaku
iman percayanya sendiri dengan sepenuh hati di
hadapan Allah dan jemaat-Nya.
G. PESAN BAGI JEMAAT
(Para Orangtua/Wali bersama dengan anak/anakanak mereka menghadap jemaat Tuhan, dan jemaat
diundang untuk berdiri)
Pdt. : Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah
anak-anak yang baru dibaptiskan ini sebagai
sesama anggota Tubuh Kristus dan pewaris
Kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang.
Dukunglah mereka dan orangtua/wali mereka
dalam proses pendidikan iman mereka.
J.
: Dengan rasa syukur dan penuh sukacita,
kami menyambut mereka, untuk bersamasama dengan kami bersekutu, bersaksi dan
melayani bagi Kristus, karena kami adalah Satu
Tubuh di dalam Dia.
(Para orangtua/wali kembali ke tempat duduk)
Kebaktian dilanjutkan secara berurutan :
Doa Syafaat, Persembahan Syukur, dst
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KHUSUS KEBAKTIAN I, II & IV
Pk. 06.00, 08.00 & 17.00 WIB
2.8. Pengakuan Iman Rasuli
(berdiri)
Pnt : Bersama dengan gereja di segala abad dan
tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan
iman percaya kita, seturut dengan Pengakuan
Iman Rasuli. Aku percaya…
2.9. Doa Syafaat

(duduk)

III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : “Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya
TUHAN, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu;
karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang
hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah.”
(Mazmur 89:16-17). Marilah kita mengucap syukur !
Semuanya ada karena kebaikan Tuhan !

1.

14

BUKAN KAR’NA UPAHMU
PKJ. 265 : 1, 2
Bukan kar’na upahmu
dan bukan kar’na kebajikan hidupmu,
bukan persembahanmu
dan bukan pula hasil perjuanganmu:
Allah mengampuni kesalahan umat-Nya,

oleh kar’na kemurahan-Nya;
melalui pengorbanan Putra Tunggal-Nya
ditebus-Nya dosa manusia.
Refrein:
Bersyukur, hai bersyukur,
kemurahan-Nya pujilah!
Bersyukur, hai bersyukur selamanya!
2.

Janganlah kau bermegah
dan jangan pula meninggikan dirimu;
baiklah s’lalu merendah
dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya.
Keangkuhan tiada berkenan kepada-Nya;
orang sombong direndahkan-Nya.
Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh,
yang rendah ‘kan ditinggikan-Nya.
Refrein.

3.2. Doa Syukur

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Lagu Pengutusan

1.

TUHAN MENGUTUS KITA
PKJ.185 : 1, 3
Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
bawa pelita kepada yang gelap.
Meski dihina serta dilanda duka,
harus melayani dengan sepenuh.
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Refrein:
Dengan senang, dengan senang,
marilah kita melayani umat-Nya.
Dengan senang, dengan senang,
berarti kita memuliakan nama-Nya.
3.

Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
untuk yang miskin dan lapar berkeluh.
Meski dihina serta dilanda duka,
harus melayani dengan sepenuh.
Refrein.

4.2. Berkat
Pdt. : Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
J.
: Kami mengarahkan hati kami kepada
Tuhan.
Pdt. : Jadilah saksi Kristus.
J.
: Syukur kepada Allah.
Pdt. : Terpujilah Tuhan.
J.
: Kini dan selamanya.
Pdt. : Tuhan memberkati engkau dan melindungi
engkau. Tuhan menyinari engkau dengan
wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia;
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. AMIN.
J.
: (menyanyikan) Haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.
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