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GEREJA  PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT 
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“Menguatkan Tatanan Bergereja agar Mendatangkan Berkat bagi 
Masa Depan Umat dan Masyarakat.” (Ibrani 11:8-10) 

 

Sub Tema: 

Ku ulurkan tanganku untuk menolong sesama 
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PERSIAPAN 

 Presbiter bertugas menyambut jemaat yang datang beribadah dan 

mempersilakan jemaat sebelum memasuki ruang ibadah untuk 

mengikuti ProKes dengan panduan dari Tim SatGas   

 Doa pribadi  

 Pengenalan dan latihan lagu dipandu oleh Prokantor atau pemandu lagu 

 Doa Konsistori  

 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

P2 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Presbiter 

bertugas di GPIB Jemaat “Abraham” Kesatrian Grup 1 Kopassus 

Serang mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan 

selamat beribadah dalam Ibadah Hari Minggu VI 

PraPaskah. Dalam Ibadah ini, kita akan memperingati Hari 

Ulang Tahun PELKAT PERSEKUTUAN KAUM PEREMPUAN GPIB 

yang ke-57 tahun pada tanggal 18 Februari 2022 dan 

Sakramen Baptisan Kudus.  

Pemberitaan Firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan 

oleh Pdt. Ny. Vera Tresje Kaya-Loupatty. 

 

..hening sejenak 

UNGKAPAN SITUASI 

PKP  Syukur pada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, yang 

menyertai perjalanan pelayanan Kategorial Persekutuan 

Kaum Perempuan GPIB sehingga memasuki usia 

pelayanan ke-57 tahun. Meskipun masih berada dalam 

masa pandemi, Pelkat PKP GPIB terus giat melayani 

Tuhan melalui sesama. Dalam kekuatan dan keteguhan 

hati menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan 

hidup, hati kami percaya dan penuh ungkapan syukur, 

karena Tuhan Yesus memberikan kesempatan untuk 

menyaksikan kebaikan-Nya yang senantiasa memelihara 

kehidupan umat-Nya; memberi penghiburan dan 

menuntun perjalanan hidup setiap kita sampai saat ini. 
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 Pandemi mungkin membatasi jumpa fisik, membuat 

kehidupan menjadi lebih sulit, namun pandemi tidak 

boleh menjadi penghalang dalam menghentikan langkah 

juang kita untuk senantiasa berbuat baik serta peduli 

dengan sesama. Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan 

adalah mitra Allah di dalam pelayanan Gereja-Nya, untuk 

mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan 

masyarakat. Di usia pelayanan yang ke-57 tahun, mari 

kuatkan dan teguhkan hati, hadapi tantangan, berjalan 

bersama, serta ulurkan tanganmu dalam genggaman 

tangan Tuhan yang akan memperlengkapi kita melayani 

sesama di ladang milik-Nya, yakni Pelayanan Kategorial 

Persekutuan Kaum Perempuan GPIB.  

 

P2 Jemaat, marilah berdiri, menyambut Firman Tuhan yang hadir 

di tengah-tengah persekutuan kita. 

 

MENGHADAP TUHAN 

♫ JEMAAT MENYANYI 

GB 24 : 1, 3 “MARI MENGHADAP ALLAH” (do = bes) 

Mari menghadap Allah; pujilah Dia, Yesus, Tuhanmu. 

Bersama beribadah; angkat suaramu, nyanyi gembira. 

Kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. 

Tiada lagi perbedaan sebagai anak-anak-Nya. 

Mari berpadu suara nyanyikan Haleluya! 

…Prosesi Alkitab & para pelayan memasuki ruang ibadah… 

Saat kau beribadah jangan biarkan iblis menggoda. 

Tenangkanlah dirimu, minta Roh Kudus tinggal di hati 

agar kau dapat beribadah, hati terarah pada-Nya. 

Firman Tuhan yang dib‟ritakan menjadi berkat bagimu. 

Mari berpadu suara nyanyikan Haleluya! 
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VOTUM       

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan 

langit dan 

 bumi. (Mazmur 124:8) 

J KJ. 476a 

 1  .  |  1  .  | (Do=G) 

 A    -   min! 

NAS PEMBIMBING     

PF Seperti batu intan, yang lebih keras daripada batu Kuteguhkan 
hatimu; janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar 

melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. 
(Yehezkiel 3:9) 

 

SALAM         

PF Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah 
atas kamu. 

J        Dan melimpah atasmu juga 

♫ JEMAAT MENYANYI 

GB 288 : 1 “KAUM PEREMPUAN” ( do = d ) 

Kaum perempuan bukanlah kaum lemah; 

diciptakan Tuhan, baiklah adanya. 

Jangan direndahkan, harkat insaninya; 

Jangan disakiti hati nuraninya. 

..Jemaat duduk 

DOA HARI INI 

P2 Jemaat, marilah berdoa kepada Allah: 

----- saat hening sejenak ----- 

 Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur kepada-Mu atas 

sukacita Ibadah Hari Minggu VI PraPaskah yang 

dilaksanakan pada saat ini. Di tengah masa Pandemi 

Covid-19 ini, kami bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau 
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tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menguatkan 

dan meneguhkan hati setiap pribadi, bahwa kami tidak 

pernah sendiri menghadapi kehidupan yang semakin sulit 

dan rumit ini.  

PKP Kami juga bersyukur, bahwa dalam situasi yang sulit dan 

rumit ini, Engkau menganugerahkan pertambahan usia 

ke-57 tahun pelayanan Pelkat PKP GPIB. Sebab itu, di 

usia pelayanan yang ke-57 tahun, Kami Pelkat PKP 

GPIB, bersatu hati, berjalan bersama untuk 

melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan kami 

dalam menolong sesama di tengah situasi dan kondisi 

pandemi Covid-19. Situasi dan kondisi pandemi ini bukan 

menjadi penghalang bagi kami untuk terus berkarya di 

tengah umat dan masyarakat.  

P2 Allah Bapa Maha Kuasa, di hari kami merayakan Ulang 

Tahun Pelkat PKP GPIB ke-57 tahun ini, kami menyadari 

akan salah dan dosa kami, baik dalam kata maupun 

tindakan. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa, serta 

baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Ajarlah kami 

untuk hidup dalam kesederhanaan dan bersyukur atas 

segala berkat anugerah-Mu bagi kehidupan kami. 

Teristimewa bagi Pelkat PKP GPIB, jadikanlah mereka 

teladan dalam keluarga, pekerjan, persekutuan, 

masyarakat bahkan bangsa dan negara. Terpujilah 

Engkau, Allah Bapa Maha Kuasa. Amin. 

 

♫ JEMAAT MENYANYI 

GB 61 : 1, 2 “TUHAN, AJARKANLAH KEHENDAKMU” (do=f) 

Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu; nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. 

Kus‟rahkan hidupku pada bimbingan-Mu,dekatkan diriku kepada-Mu. 
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Ajarlah kukenal anug‟rah-Mu. Sinarilah dengan t‟rang wajah-Mu. 

Hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya „ku tetap bersama-Mu. 

     

Kesaksian pujian 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF …  

PEMBACAAN ALKITAB 

PF Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan 

yang dibacakan dari Alkitab: Haleluya! 

J ♫ GB 397 “HOSIANA” ( Do = F 4/4 ) 

 Hosiana, hosiana, hosiana 

P3  Pembacaan Alkitab hari ini dari Kitab IMAMAT 19 : 1-4 yang 

menyatakan   

PKP ……… 

P3     Demikian pembacaan Alkitab. 

PF Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di 

antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah (Kolose 3:16).  

J ♫ KJ 48 "KEMULIAAN BAGI BAPA" 
Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, 

seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. 

Amin! 

..Jemaat duduk 
KHOTBAH 

Tema: “KUDUSLAH KAMU, SEBAB AKU KUDUS” 

..hening sejenak 
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Penetapan Baptisan 

PF Jemaat Tuhan, dengarlah penetapan Baptisan Kudus 

berdasarkan Matius 28:18-20 yang menyatakan: “Kepada-Ku 

telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. 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.” 

SAKRAMEN BAPTISAN 

PF Jemaat, pada kesempatan ini keluarga Bp. Misael Leba dan  

Ibu Hiselia Olivia Djorebe membawa anak mereka Graziella 

Galenka Leba telah meminta dan diterima secara gerejawi agar 

anak mereka dibaptis. Tuhan Yesus bersabda : „Biarkanlah 

anak-anak itu datang kepada-Ku, jangan menghalang-halangi 

mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya 

Kerajaan Allah.‟ (Mat.19:14).  

Baptisan Kudus adalah meterai terhadap iman seseorang atas 

penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi dirinya, 

keluarganya dan seisi dunia. Dengan demikian melalui Baptisan 

orang diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa dirinya dan seluruh 

keluarganya dimasukkan kedalam persekutuan jemaat yang 

adalah keluarga Allah sebagai wujud kerajaan perjanjian-Nya.  

Baptisan dilayankan hanya 1 kali untuk selamanya. Sahnya 

baptisan, tidak ditentukan oleh „banyaknya air‟ atau cara 

pembaptisan, secara percik atau selam; tidak juga karena 

sudah dewasa atau masih bayi.  

Sahnya suatu baptisan adalah jika dilaksanakan di dalam 

persekutuan jemaat; diawali dengan pengakuan percaya, baik 

secara pribadi maupun oleh orang tua yang mewakili; 

dilayankan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang 

paling menentukan dalam hal ini bukanlah yang dibaptis, 
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melainkan Allah Tritunggal, yang dalam nama-Nya orang itu 

dibaptis.  

Dibaptis ”Dalam Nama Bapa” meneguhkan bahwa Allah 

mengikat perjanjian keselamatan dengan kita dan anak cucu 

kita turun temurun, bahwa Allah menjadi Bapa kita, dan kita 

menjadi anak-anak-Nya serta sebagai ahli waris kerajaan-Nya. 

Dibaptis ”Dalam Nama Anak” meneguhkan bahwa kita telah 

dipersatukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus serta 

mengalami pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal.  

Dibaptis ”Dalam Nama Roh Kudus” meneguhkan bahwa Roh 

Kudus berdiam dalam diri kita dan memenuhi kita dengan 

karunia-karunia-Nya yang ajaib. Bahwa Roh Kudus juga 

membimbing dan menolong kita agar selalu hidup dalam 

kebenaran, taat dan setia pada firman Tuhan dan berani 

bersaksi tentang Kristus serta melayani sesama. 

DOA PENGUATAN 
PF Sebelum orang tua dan para saksi ini mengucapkan 

pengakuan dan janjinya serta diteguhkan, kita awali dengan 
doa: 

 “ Ya Allah Mahakuasa, Engkau telah mempercayakan 

Firmanmu kepada kami umat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu, 

kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi 

kerajaan-Mu. Oleh karena itu, dengan rendah hati, kami 

berterima kasih atas kesetiaanMu yang tiada putusnya; 

sehingga kami angkatan demi angkatan dapat menghayati 

apa yang diartikan dengan Baptisan Kudus yang kami terima, 

baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya; 

baik oleh janji pengakuan iman orang tua, maupun janji dan 

pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk 

berpegang teguh pada perjanjian anugrah-Mu dan 

mendalami rahasia keselamatan. Putra-Mu Yesus yang telah 

mengorbankan diri-Nya bagi kami dengan menebus segala 

dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami 
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dengan Dia agar dosa kami, Engkau ampuni dan hidup kami 

Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit karena menang 

atas maut. Kami mohon kepada-Mu, ya Bapa, agar Engkau 

menerima anak-anak ini dalam perjanjian-Mu, dan 

menjadikan mereka ahli waris kerajaan-Mu oleh karena 

Kristus telah mati dan bangkit untuk mereka juga. Kiranya 

oleh jamahan Roh Kudus-Mu, mereka dikuatkan dan 

terpelihara dalam kasih-Mu. Kiranya melalui bimbingan orang 

tua dan pengajaran gereja, mereka kelak akan mengaku : 

Engkau, Bapa mereka; Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat 

mereka dan Roh Kudus penghibur dan pembaharu mereka 

sekarang dan selama-Nya. Kami pun memohon utuslah Roh 

Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu 

sebagai orang muda yang akan mengaku imannya kepada 

Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan 

pelayanannya. Biarlah ia mengikuti Kristus sambil memikul 

salib dengan setia dalam sukacita; penuh iman, harap dan 

kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada 

pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus telah 

menjadi Juruslamat mereka. Terpujilah Engkau, ya Allah yang 

kuasa, kekal selama-lamanya. Amin    

PENGAKUAN dan JANJI 

PF Kami mempersilahkan orang tua dan para saksi khusus (orang 

tua rohani) yang anak (anak-anak)-nya akan dibaptis berdiri. 

Bersiaplah untuk menyatakan Pengakuan Percaya dan Janji 

saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut : 

1. Apakah saudara-saudara percaya bahwa Allah telah 

mengikat perjanjian keselamatan kekal dengan saudara 

sekeluarga, dan karena itu anak (anak-anak) saudara 

harus dibaptis sebagai tanda mereka telah dimasukkan di 

dalam perjanjian keselamatan tersebut? 
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2. Apakah saudara-saudara percaya bahwa perjanjian 

keselamatan Allah tertulis dalam Alkitab, yakni Perjanjian 

lama dan Perjanjian Baru, dan karena itu saudara-saudara 

berjanji untuk selalu mengajarkan dan menjelaskannya 

kepada anak (anak-anak) saudara sehingga mereka 

berpegang teguh dan tetap hidup di dalamnya? 

3. Apakah saudara-saudara berjanji untuk menjadi teladan 

yang baik kepada anak (anak-anak) saudara dan mendidik 

serta membina mereka tentang hidup beriman dan 

beribadah kepada Yesus Kristus sesuai pemahaman iman 

dan ajaran yang benar, yang berlaku di dalam Gereja 

Protestan di Indonesia bagian Barat? 

PF   Keluarga Misael Leba  dan para saksi Bpk. Hans Stenly Sudan 
dan Ibu Anastasia Paparang 

 Di hadapan Allah dan disaksikan jemaat-Nya, apakah 

jawabmu? 

Orang Tua  dan para Saksi Khusus  :    

Ya, Dengan Segenap Hatiku. 

PF   Tuhan mendengar dan menguatkan saudara-saudara.  

PENGAKUAN IMAN          (berdiri/duduk) 

Nyanyian Umat KJ. 308 : 1 “Tuhan Kau Kekal Raja Hati kami” 

Tuhan Kau kekal Raja hati kami 

Kami tak sesal ikut FirmanMu beriman teguh 
Pada jalan damai  

SAKRAMEN BAPTISAN 

PF  Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan.  
“Graziella Galenka Leba” 

 Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh 
Kudus.  

 Firman Tuhan : „Aku telah memanggil engkau dengan 

namamu, engkau ini kepunyaan-Ku.‟ (Yesaya 43:1b). Amin 
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PF   Dengan demikian saudara dan seisi rumah tangga saudara 
telah diselamatkan oleh Yesus Kristus.  

  Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-
lamanya.   

Keluarga dan Saksi : Amin 

 

JAWABAN JEMAAT 

♫ JEMAAT MENYANYI 

GB 252:1,2 “BERPEGANGLAH PADA JANJI TUHANMU” 

(do=a) 

Semua     

  Berpeganglah pada janji Tuhanmu. Disepanjang masa Ia beserta. 

  Angkatlah pujian, puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. 

     Refrain 
     Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Jurus‟lamat. 

     Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. 

PKP  

Berpeganglah pada janji Tuhanmu, bila ketakutan datang  

menyerang. 
Oleh Firman Allah, pasti kau menang, berpeganglah pada janji-

Nya. 

     Refrain (Semua) 
     Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Jurus‟lamat. 

     Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. 

        ..Jemaat duduk 

 

DOA SYAFAAT 

(Dalam Doa Syafaat, 2 (dua) orang PKP akan membawakan pokok-

pokok doa yang disiapkan; Doa akan diakhiri oleh PF) 
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PF  (mendoakan pokok doa yang disiapkkan) . . . . 

Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon,  

U  Dengarkanlah doa kami!  

PF  Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, 

Tuhan dan Juruselamat, yang mengajarkan kami berdoa:  

PF+U Bapa kami yang di sorga… 

PF+U (menyanyikan Doksologi KJ 475 KAR’NA ENGKAULAH) 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P4  Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kepada 
Tuhan sebagai rasa syukur atas berkat-Nya dalam kehidupan 

ini. Bersyukur juga atas pertambahan usia ke-57 tahun 
pelayanan Pelkat PKP GPIB. Kiranya bersama kaum 
perempuan, kita mengulurkan tangan untuk menolong, 

menguatkan dan meneguhkan sesama dalam berbagai 
tantangan kehidupan. Firman Tuhan dalam I Tawarikh 16 : 
29 menyatakan: 

 “Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah 
persembahan dan masuklah menghadap Dia! Sujudlah 
menyembah kepada TUHAN dengan berhiaskan 
kekudusan.” 

Dalam kesempatan membawa persembahan ini, juga ada satu 

kantong khusus untuk mendukung pelayanan Dewan Kaum 
Perempuan GPIB. Jemaat yang beribadah secara daring, dapat 

menyampaikan persembahan dengan cara mentransfer. 

 Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 

♫ JEMAAT MENYANYI 

GB 79 : 1, 2, 3 “B’RI PADANYA” ( do = a ) 

B‟ri pada-Nya seg‟nap hatimu,  

b‟ri pada-Nya seg‟nap hidupmu, 

kar‟na engkau kepunyaan-Nya 

dan Ia pun Tuhanmu. 
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B‟ri pada-Nya seg‟nap hartamu, 

B‟ri pada-Nya seg‟nap bakatmu, 

Kar‟na engkau kepunyaan-Nya 

dan Ia pun Tuhanmu. 

...Jemaat disilakan menyampaikan persembahan… 

B‟ri pada-Nya seg‟nap waktumu, 

B‟ri pada-Nya seg‟nap kasihmu, 

Kar‟na engkau kepunyaan-Nya 

dan ia pun Tuhanmu. 

DOA SYUKUR 

P4  Ya Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memberkati 

dan memelihara hidup kami dengan kasih-Mu. Kami bersyukur 

kepada-Mu di tengah sukacita beribadah dan merayakan Hari 

Ulang Tahun Pelkat PKP ke-57 tahun. Saat ini, kami telah 

memberikan persembahan syukur sebagai tanda ungkapan 

syukur atas berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. 

Kiranya, persembahan yang kami berikan menjadi 

persembahan yang harum dan yang berkenan kepada-Mu, 

sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi 

pelayanan-Mu di mana pun persembahan ini diperuntukkan 

dan digunakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa 

dan mengucap syukur. Amin. 

 

 

PENGUTUSAN 

WARTA JEMAAT 

P6 (dibacakan/ditayangkan penegasan pokok warta jemaat) 

PESAN HUT ke-57 Pelkat PKP GPIB (dibacakan/ditayangkan) 
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Menyanyikan HYMNE PKP (Kaum Perempuan berdiri) 

“ TERSEBAR DI PULAU-PULAU“ 

cipt.: Pdt.H.A.Pandopo (van Doop) 1989/2011 
 

Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia,  
dari asal yang berlainan, dari  pelbagai  suku bangsa.  
Bertemu dengan sesama di dalam  kota  atau desa.  
Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja.  

Ref Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi pada-Nya,  
sambil menantikan Dia dengan tekun, berdoa - bekerja. 

 
Kita saling perhatikan, demi sejahtera koinonia  
dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia  
dalam kata dalam karya kita kembangkanlah Marturia  
agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia.  

Ref Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur …. 
 
B’rilah Tuhan dalam kami, citra wanita setia mengabdi  
nyata bersemarak bersahaja  saleh, tabah, luhur budi  
lengkapilah Tuhan yang pada-Mu dalam baktinya berserah  
supaya Engkau  yang bertambah dan kami ini yang merendah.  

Ref Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur …. 

AMANAT  PENGUTUSAN           ..Jemaat berdiri 

PF   Eben-Haezer! Sampai disini TUHAN menolong kita. 
Menyaksikan penyertaan Tuhan dalam usia ke-57 tahun 

perjalanan pelayanan Pelkat PKP GPIB, menambah keyakinan 
kita akan janji Allah dalam ziarah pelayanan bersama, bahwa 

IA setia dan akan terus beserta kita. Pergilah, bantulah 
sesamamu yang menderita, yang terasing, yang teraniaya, 
yang hak-haknya dirampas. Mereka membutuhkan uluran 

tangan kita dalam merangkul, menguatkan dan meneguhkan 
hati dalam  menghadapi badai kehidupan.  
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♫ JEMAAT MENYANYI 

GB 276 : 1, 2 “ADA INTAN CEMERLANG” ( do = d ) 

Ada intan cemerlang dalam lumpur yang keruh, 

Cari dan bersihkanlah guna tajuk Rajamu. 

 Ref  Jiwa-jiwa yang terhilang bawa pada Tuhanmu; 

   jadi intan yang gemilang di mahkota Rajamu. 

Banyak jiwa mengeluh dalam dosa terjerat; 

bagai intan yang redup angkat dan murnikanlah.  

 Ref  Jiwa-jiwa yang terhilang bawa pada Tuhanmu; 

   jadi intan yang gemilang di mahkota Rajamu 

BERKAT 

PF Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta 

terimalah berkat-Nya: 

 

   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”.  

 
J ♫ Gita Bakti 402c. “Amin” (do = f) 

  Amin, amin, amin, amin, amin. 
Amin, amin, amin 
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