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PERSIAPAN 

I. Doa Konsistori 

II. Doa Jemaat Pribadi 

 

1. MENGHADAP TUHAN 

 

P Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di 

Hari Minggu V Pra-Paskah.  

Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan Peneguhan Pelayan PelKat 

Pelayanan Anak (PA) dan Persekutuan Teruna (PT). Kiranya  melalui  

ibadah  ini  kita  mengalami  kasih  dan  berkat  dari Tuhan  Yesus Kristus  

Kepala  Gereja  dan  mensyukuri  rahmat  serta  kuasa-Nya,  yang  telah 

memilih para pelayan di gereja-Nya.  

Pemberita Firman pada ibadah ini adalah Pendeta Vera T Kaya-Loupatty 

Jemaat Tuhan, mari berdiri sambut Firman Tuhan yang hadir di tengah 

persekutuan kita. Kita mengangkat hati dan pujian dari GB. 12 : 1,2 

 

NYANYIAN UMAT: GB. 12 : 1, 2 

1. Masuklah semua menghadap Tuhan sujud dihadirat-Nya 

Marilah rendahkan drii dan hati di hadapan tahta-Nya 

dalama kekudusan dan kebenaran sujudlah kepada-Nya 

Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, kini dan selamanya  

(Prosesi masuk) 

2. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu 

Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu 

T’rimalah anugrah, rahmat dan kasih dari Yesus, Tuhanmu 

Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya 

VOTUM 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan 

bumi (Maz 124: 8). 

U Amin (dinyanyikan) 
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NATS PEMBIMBING                                                             Yohanes 15 : 16 

PF Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan 

Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah 

dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam 

namaKu, diberikan-Nya kepadamu.  

SALAM I Korintus 1 : 2 

PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan 

Yesus Kristus menyertai kamu  

U Dan menyertaimu juga 

 

NYANYIAN UMAT Gita Bakti 244 ―BAPA, ENGKAU SUNGGUH BAIK‖  

Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.  

Bapa, 'ku bert'rimakasih, berkat-Mu hari ini  

yang 'Kau sediakan bagiku.  

Kunaikkan syukurku buat hari yang 'Kau b'ri.  

Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.  

S'lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu;  

besar setia-Mu di s'panjang hidupku. 

 

DOA HARI INI 

P2 Saudara-saudara, mari berdoa: Allah, Sang kuasa, kami bersyukur atas 

pertolongan dan berkatMu yang kami terima dalam kehidupan ini. 

Kasih-Mu yang memulihkan, menguatkan iman kami dalam menapaki 

hari-hari pemberian-Mu. Oleh karena rahmat dan anugerah-Mu, 

Engkaulah yang memanggil kami untuk hidup dalam firman-Mu, dan 

mewartakan kebenaran-Mu dalam karya hidup kami.  

 Allah, Sang kasih, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan 

kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun 

yang tersembunyi di pikiran dan hati. Kami melalaikan perintah-Mu 

dengan hidup yang tidak berkenan kepada-Mu. Di dalam persekutuan, 

kami pun seringkali melalaikan tugas pelayanan, maupun menghitung 

untung-rugi. Kami pun cepat berkata-kata yang tidak penting, namun 

lamban ketika menyuarakan keadilan bagi sesama. 

 Allah, Sang pembaru, berikanlah kami pengampunan dan baruilah hidup 

kami oleh Roh Kudus. Hanya oleh rahmat-Mu sajalah kami bersyukur 

atas kasih setia-Mu yang nyata dalam hidup kami. Ajarkanlah kami 
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untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan kehendak-Mu. 

Teguhkanlah janji iman kami untuk terus setia sebagai saksi-saksi-Mu di 

sepanjang hidup kami demi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau, ya 

Allah Tritunggal, kekal selama-lamanya. Amin. 

Kidung Keesaan 688 ―SEJENAK AKU MENOLEH‖  

1) Sejenak aku menoleh pada jalan yang t’lah kutempuh.  

Kasih Tuhan kuperoleh, membuatku tertegun.  

Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa t’rang.  

Tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang.  

Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang.  

2) Bukan kar’na aku baik dipegang-Nya tanganku erat.  

Bukan pula orang laik, hingga aku didekap.  

O, betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik.  

Dengan apa kunyatakan kasih Tuhan yang ajaib?  

Kulakukan, kusebarkan kasih Tuhan yang ajaib. 

II. PELAYANAN FIRMAN 

 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF Umat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan pembacaan 

Alkitab hari ini, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus: 

―Bukalah mata kami, agar kami dapat melihat hal-hal menakjubkan dari 

perbuatan-Mu; bukalah telinga kami, agar kami dapat mendengar apa 

yang akan Engkau titahkan; bukalah pikiran kami, agar kami dapat 

mengerti segala hukum dan ketetapan-Mu; bukalah hati kami, agar kami 

dapat memahami hikmat dan pengetahuan yang tersembunyi di dalam 

Kristus, bukalah mulut kami, agar kami dapat memberitakan Injil-Mu 

dan mewartakannya dengan berani.  A m i n. 

PEMBACAAN ALKITAB  

PF  Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan HOSIANA 

U    KJ. 473a.  do = g 

    ___         __  ___       ___ 

    5   5 | 6  5’  1  1 | 2  1’  4  4 | 3   2  1  2 |  1 . | 

  Ho-si-a-na,  Ho-si-a-na, Ho-si—a--------------na!  
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P3 Pembacaan hari ini adalah dari  Markus 7 : 1-16 yang menyatakan …  

 Demikianlah Firman Tuhan 

PF Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaanNya menetap diantara 

kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

U      KJ. 474  do = g      

  KepadaMu puji-pujian madah syukur dan segala kemuliaan 

  Ya Bapa Putra Roh Kudus, sampai kekal abadi  (duduk) 

KHOTBAH 

(Saat teduh diiringi musik instrumentalia untuk menghayati 

Firman Tuhan yang baru di dengar) 

 

NYANYIAN UMAT Kidung Keesaan 401 ―TENANGLAH KINI HATIKU‖  

1) Tenanglah kini hatiku: Tuhan memimpin langkahku.  

Di tiap saat dan kerja tetap kurasa tangan-Nya.  

Refrein Tuhanlah yang membimbingku;  

 tanganku dipegang teguh. 

 Hatiku berserah penuh; 

 tanganku dipegang teguh.  

2) Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar,  

di taufan dan di laut tenang tetap tanganku dipegang.  Refr. 

PENGAKUAN IMAN 

PF Marilah kita umat Tuhan bangkit berdiri dengan sikap sempurna dan 

mengucapkan serta mengikrarkan Pengakuan Iman  Rasuli dengan hati 

dan mulut kita. Masing-masing kita berkata : 

U Aku percaya kepada Allah ……… 
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PENEGUHAN PELAYAN PELKAT PA-PT 

 

Pembacaan SK GPIB JEMAAT ―ABRAHAM‖ Serang Sekretaris PHMJ 

PENJELASAN 

PF Jemaat Yesus Kristus, sekarang kita akan melangsungkan peneguhan 

Pelayan PelKat Pelayanan Anak (PA) dan Persekutuan Teruna (PT), 

dalam Jemaat kita. Dengarkanlah penjelasan singkat tugas dan panggilan 

Pengurus Pelayanan Katergorial sebagai berikut : 

GEREJA DAN PELAYANANNYA 

PF Bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-

bangsa lain, dengan memilih dan menguduskan suatu umat dari antara 

mereka (Kis 15;14). Dan ia kehendaki, agar diantara umat-Nya itu, 

diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan Tubuh 

Kristus (Ef 4:12) 

 

PELAYANAN KATEGORIAL 

PF Dalam melayani dan membangun Tubuh Kristus, seluruh unsur jemaat 

turut mengambil bagian secara bersama. Namun demikian, tidak 

semuanya mempunyai tugas yang sama (roma 12:4). Karena masing-

masing anggota adalah karunia-Nya sendiri (Roma 12:6a). karunia yang 

diberikan oleh Allah kepada tiap-tiap orang secara khusus menurut 

kehendak-Nya (I Kor 12:11b). Pelayanan Kategorial Pelayanan Anak, 

Persekutuan Teruna, Gerakan Pemuda, Persekutuan Kaum Perempuan, 

Persekutuan Kaum Bapak dan Persekutuan Kaum Lanjut Usia yang 

merupakan wadah persekutuan kegiatan pelayanan, itulah tempat 

penyaluran karunia-karunia khusus tersebut. 

PELAYAN PELAYANAN KATAGORIAL 

PF Agar karunia-karunia khusus tersebut dapat berjalan dengan teratur dan 

terarah, perlu adanya Pelayan Pelayanan Anak, Persekutuan Teruna dan 

Pengurus dari tiap Pelayanan Kategorial yang ada. Pengurus itulah yang 

bersama-sama dengan para pejabat (Majelis Jemaat) merupakan unsur 

pelaksana dalam menanggulangi tugas memperlengkapi Jemaat bagi 

pekerjaan pelayanan dalam usaha membangun Tubuh Kristus (Ef 4:11, 

12). Mereka harus melakukan tugas kepimpinannya dengan rajin dan 

penuh keiklhasan. Rasul Paulus mengatakan ―siapa yang memberi 

pimpinan hendaklah ia melakukannya dengan rajin‖ (Roma 12:8).  



Tata Ibadah Peneguhan Pelayan PA - PT                                                               7 
GPIB Abraham Grup 1 Kopassus - Serang 
 

AMANAT 

PF Saudara yang kekasih, kepada saudara telah dipercayakan untuk 

menjadi anggota Pelayan Pelayanan Anak dan Persekutuan Teruna GPIB 

―Abraham‖ di Grup 1 Kopassus Serang, maka dengarlah Amanat Tuhan 

sebagai berikut : 

a. Nasehatilah saudara-saudaramu yang sudah dipercayakan 

kepadamu, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan 

jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. 

Hendaklah engkau jujur dan berdungguh-sungguh dalam 

pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu 

(Titus 2:7,8). 

b. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, teguh berdiri 

dalam satu Roh, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari 

berita Injil (Filipi 1:27).  

JANJI JABATAN  

PF Saudara-saudara Pelayan Pelayanan Kategorial PA-PT, kami persilahkan 

saudara-saudara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, 

sebagai janji saudara dihadapan Allah dan Jemaat-Nya :  

1. Apakah saudara-saudara percaya, bahwa fungsi Pelayanan dan 

kepimpinan Pengurus PELKAT Jemaat yang dipercayakan kepadamu 

saat ini, adalah panggilan Tuhan bagimu? 

2. Dan oleh karena itu, dalam ketaatan kepada amanat Tuhan kita 

Yesus Kristus, saudara mengaku menjadi Pelayan Pelayanan Anak 

dan Pelayan Persekutuan Teruna, serta berjanji untuk mengajar dan 

membina saudar-saudaramu, agar mereka terlengkapi bagi 

pekerjaan pelayanan pembangunan Tubuh Kristus? 

3,  Apakah saudara-saudara bersedia membina, mengajarkan, dan 

memperlengkapi orang-orang percaya untuk pekerjaan pelayanan 

dan bagi pembangunan tubuh Kristus dalam ketaatan kepada 

kehendak Tuhan Yesus Kristus dan segala peraturan yang berlaku di 

dalam lingkup Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, serta 

bersedia ditegur dan dikenai sanksi serta disiplin gereja jika saudara-

saudara lalai dan berbuat salah? 
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Saudara - Gabriel Jordan Tusalakh 

Saudari  - Okta Kristiani Manullang 

Saudari  - Nelsy Palimbong  

Ibu  - Kristina Nofly Panono 

Ibu  - Rosyanti Kelutur 

Saudari  - Paskalina Tukly 

Ibu  - Anthina Luturmas 

Ibu  - Novita Boling Bring 

(yang disebut namanya berdiri) apakah jawabmu dihadapan Allah dan 

Jemaat-Nya 

Pelayan PELKAT (disebut satu persatu) menjawab : 

Ya dengan segenap hatiku 

PENEGUHAN Jemaat berdiri 

PF Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami meneguhkan 

saudara-saudara dalam fungsi Pelayan Pelayanan Anak dan Pelayan 

Persekutuan Teruna GPIB Jemaat ―Abraham‖ Grup 1 Kopassus di Serang. 

PENUMPANGAN TANGAN    Pelayan Berlutut 

PF Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kiranya 

memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan segala 

kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu yang berkenan kepada-

Nya, oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-

salamanya 

U 1 . 2 3 | 4 . 3 . | 2 .  1 . | 4 . 2 | 1 

  A --------- min     a – min  a -----min    

Pelayan dijemput berdiri dan Jemaat duduk 

 

PERKENALAN PELAYAN PELKAT PA – PT (para pelayan menghadap jemaat)

  

PF Saudara-saudara kekasih Yesus! Sambutlah saudara-saudara ini selaku 

pelayan-pelayan dalam Gereja kita dengan penuh sukacita. Hormatilah 

mereka yang akan bekerja di antara kamu, yang memimpin kamu dalam 

Tuhan, dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh 

menjunjung mereka dalam kasih, karena pekerjaan mereka. Hiduplah 

selalu dalam damai seorang dengan yang lain (I Tes 5:12-13). 
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NYANYIAN JEMAAT GB. 103 : 1  

Ya Tuhan, kami umat-Mu bersyukur pada-Mu 

telah Kau pilih anak-Mu menjadi hamba-Mu 

Kau panggil dia, ya Tuhan, bersaksi bagi-Mu 

membawa t’rang selamat-Mu ke dalam dunia 

DOA SYAFAAT 

PF Mari kita berdoa: Allah yang kekal, kami bersyukur untuk kasih setia 

dan penyertaanMu yang terus kami rasakan, sebab Engkaulah yang 

senantiasa ada di setiap langkah kehidupan kami.  

 Kami bersyukur atas peneguhan para pelayan-Mu di GPIB Abraham 

Grup 1 Kopassus. Lengkapilah mereka dengan kuasa api Roh Kudus, 

agar senantiasa bersukacita dalam melayani, menjadi berkat dalam 

rangka pembangunan jemaat melalui pelbagai karunia yang mereka 

miliki. Kepada-Mu, kami memohon:  

U  Dengarkanlah doa kami.  

PF  Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia, di dalam segala 

tantangan dan pergumulan. Berkatilah para pemimpin kami agar selalu 

mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, demi 

terwujudnya cita-cita kebangsaan. Kepada-Mu, kami memohon:  

U  Dengarkanlah doa kami.  

PF  Kami berdoa bagi gereja-Mu di seluruh dunia, khususnya bagi jemaat-

Mu di mana kami berhimpun di dalamnya, GPIB Abraham Serang, agar 

selalu ada dalam bingkai damai sejahtera, saling bersatu dan menopang 

satu sama lain. Engkaulah Sang Kepala Gereja, yang menyertai dan 

membimbing persekutuan gereja-Mu di dalam kasih, sehingga melalui 

karya gereja, banyak orang merasakan berkat Tuhan. Kepada-Mu, kami 

memohon:  

U  Dengarkanlah doa kami.  

PF  Kami berdoa bagi keluarga-keluarga warga jemaat. Kiranya Engkau 

memberkati pendidikan, pekerjaan, setiap doa pergumulan mereka dan 

relasi penuh kasih antar anggota keluarga. Kepada-Mu, kami memohon:  

U  Dengarkanlah doa kami.  
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PF  Kami berdoa bagi warga jemaat yang sakit . . . . (menyebutkan 

namanama). Kiranya mereka beroleh karunia kesembuhan melalui 

pengobatan yang dijalani, dan melalui doa serta dukungan dari keluarga 

dan sahabat, mereka mendapat kekuatan dan semangat. Kepada-Mu, 

kami memohon:  

U  Dengarkanlah doa kami.  

PF  Kami berdoa bagi keluarga warga jemaat yang berduka . . . . 

(menyebutkan nama-nama keluarga yang berduka). Rahmatilah mereka 

dengan kekuatan di dalam penyertaan Roh Kudus, agar di dalam 

menjalani masa-masa duka ini, mereka terus berpengharapan di dalam-

Mu. Kepada-Mu, kami memohon:  

U  Dengarkanlah doa kami.  

PF  Kiranya Engkau berkenan mendengar dan mengabulkan segala doa dan 

permohonan kami masing-masing sesuai dengan rahmatMu. Peliharalah 

kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat, yang mengajarkan 

kami berdoa:  

PF+U  Bapa kami yang di sorga, ……tetapi lepaskanlah kami daripada yang 

jahat. ( ¯ menyanyikan doksologi KJ 475) Kar’na Engkaulah yang 

empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai s’lama-lamanya. 

Amin. 

PADUAN SUARA 

III. PENGUCAPAN SYUKUR 

 

PERSEMBAHAN SYUKUR 

P4 Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini 

melalui pemberian sukarela guna menunjang pelayanan Gereja dengan 

mengingat pesan Alkitab 2 Korintus 9 : 12 yang menyatakan : 

 ―Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya 

mencukupkan  keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga 

melimpahkan ucapan syukur kepada Allah.‖ 

 Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
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NYANYIAN PERSEMBAHAN KJ 292 : 1, 3 

1. Tabuh gendang! Sambil menari nyanyikan agu yang merdu 

bunyikanlah gambus, kecapi; mari memuji Allahmu 

Karya besar yang agung benar t’lah dilakukan-Nya 

terhadap umat-Nya 

3. Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umat-Nya 

 habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah 

 Puji terus yang Mahakudus; bebanmu yang berat 

 diganti-Nya berkat!  

DOA PERSEMBAHAN (berdiri) 

P4 : Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam 

doa syukur; ―Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai 

keawan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan 

melimpah dengan berkat-Mu. Kepada-Mu kami mempersembahkan 

persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam 

kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah syukur kami; 

U : YA KRISTUS, TUHAN KAMI, KAMI BERSYUKUR DAN MEMUJI 

NAMA-MU KARENA ENGKAU SELALU SETIA DAN MENGASIHI KAMI. 

TERIMALAH TANDA KASIH KAMI MELALUI PERSEMBAHAN INI, YA 

TUHAN, SERTA URAPI MAJELIS UMAT AGAR MENGELOLA DAN 

MENGGUNAKANNYA SESUAI KEHENDAK-MU DAN UNTUK 

PEKERJAAN KEMULIAAN NAMA-MU.  AMIN.    (duduk) 

IV. PENGUTUSAN 

 

WARTA JEMAAT 

AJAKAN PENGUTUSAN 

PF Umat Allah silahkan berdiri  

 Lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu!  

U  Kami mau mengikuti kehendak-Nya!  

PF  Jadilah saksi Kristus bagi sesama!  

U  Kami mau diutus bagi kemuliaan-Nya!  
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PF  Terpujilah Tuhan,  

U  kini dan selama-lamanya! 

 

NYANYIAN PENGUTUSAN GB. 69  ―KUMULAI DARI DIRI SENDIRI‖  

1) Kumulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik.  

Kumulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku.  

Tekadku Tuhan: mengikut-Mu selama hidupku,  

berpegang teguh kepada iman dan percayaku…  

Akan kumulai dari diriku melakukan sikap yang benar.  

Biar pun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar.  

2) Kumulai dari keluargaku menjadi pelaku firman-Mu.  

S'lalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu.  

Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku.  

Kupegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik…  

Kumulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu.  

Walau 'ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. 

B E R K A T 

PF Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta 

terimalah curahan berkat-Nya:  

 Semoga Bapa, yang memberi berkat baik dan sempurna;  

 Kristus Yesus, yang memanggil untuk melayani;  

 Roh Kudus, yang mengilhami kemurahan hati, beserta kita,  

 sekarang sampai selama-lamanya. 

U Amin, Amin, Amin KJ 478 c 

 

(Umat tetap berdiri sampai Kitab Suci simbol Firman Tuhan diarak ke pintu 

keluar untuk diwartakan oleh umat ) 

SAAT TEDUH 

     SALAM PERSEKUTUAN 

 

 

 


