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PERSIAPAN 

 Tim SatGas menyambut jemaat dengan mengikuti ProKes 

 Doa Konsistori  

 Saat Teduh 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

P2 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh 

sukacita dan dalam persekutuan Kasih Allah kami Presbiter 

bertugas di GPIB Jemaat “Abraham” Kesatrian Grup 1 

Kopassus Serang mengucapkan selamat pagi, selamat datang 

dan selamat beribadah, mari kita beribadah di hari Minggu I 

Prapaskah. 

 Pagi ini akan dilaksanakan Pelayanan Sakramen Baptisan dan 

Peneguhan Sidi.  

 Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan 

Allah. Pemberitaan Firman dalam ibadah saat ini akan 

disampaikan oleh Pdt. Ny. Vera Tresje Kaya-Loupatty. Kami 

mempersilahkan Keluarga yang anak-anaknya akan di Baptis 

dan calon Sidi Jemaat untuk memasuki dalam ruang ibadah. 

..hening sejenak 

P2 Jemaat, marilah berdiri, menyambut Firman Tuhan yang hadir di 

tengah-tengah persekutuan kita. 

MENGHADAP TUHAN 

JEMAAT MENYANYI 

GB 16 : 1-2 “ „Kau Yang Layak” 

„Kau yang layak, „Kau yang layak, „Kau yang layak, Tuhan; 

Layak „Kau t‟rima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. 

Segala sesuatu telah „Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu; 

Semuanya ada kar‟na karya-Mu „Kau yang layak, Tuhan 

…Prosesi Alkitab & para pelayan memasuki ruang ibadah… 

 „Kau yang layak, „Kau yang layak, Anakdomba Allah; 

Layak „Kau t‟rima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. 

Engkau jadi kurban demi dunia ini dan kami telah „Kau tebus 

 Dan kami menjadi imam dan raja di kerajaan-Mu 
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VOTUM       

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan  

 langit dan bumi. (Mazmur 124:8) 

J KJ. 476
b
 

 1  .  |  1  .  | (Do=G) 

 A    -   min! 

NAS PEMBIMBING     

PF Beribadahlah kepada TUHAN dengan sukacita, datanglah ke 

hadapan-Nya dengan sorak-sorai!  (Mazmur 100 : 2) 

SALAM         

PF Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas 

kamu. 

J        Dan melimpah atasmu juga 

♫ JEMAAT MENYANYI 

GB 164 : 1-2 “Terpujilah Allah, HikmaNya Besar” 

Terpujilah allah, hikmat-Nya besar; 

Begitu kasih-Nya „tuk dunia cemar, 

Sehingga dibr‟ilah Putra-Nya kudus, 

Mengangkat manusia serta menebus 

Reff Pujilah, pujilah! Buatlah dunia 

 Bergemar, bergemar mendengar suara-Nya 

 Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, 

 B‟ri puji pada-Nya sebab hikmat-Nya 

Dan darah Anak-Nyalah yang menebus 

Mereka yang yakin „kan janji kudus; 

Dosanya, betapapun juga keji, 

Dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih reff 

..Jemaat duduk 
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DOA HARI INI 

P2 Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan didalam doa, mari 

berdoa: 

  Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan 

dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan 

selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di 

pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, 

bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan 

kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan 

pujian yang kami panjatkan kepada-Mu. 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. Berilah kami 

pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta 

baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya 

oleh rahmat-Mu, ya Bapa dan dengan memandang 

kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan 

pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai 

hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu 

serta melakukan Firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-

saksi yang setia di sepanjang hidup, sehingga melalui 

kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan 

nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. 

Amin 

♫ JEMAAT MENYANYI 

GB 47 : 1-2 “Kasih Itu Sabar”  

Kasih itu sabar, kasih itu murah hati 

Ia tak cemburu, tidak memegahkan diri dan sombong 

Kasih itu sabar, kasih itu bersahaja, 

Kasih tak serakah,  

Tidak mementingkan diri sendiri 
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Reff Dalam kasih, kita saling memahami, 

 Berbagi suka maupun duka bersama 

 Tak memandang insan dalam perbedaan 

 Semua sama di hadapan Allah 

 Kasih itu sabra, kasih itu memaafkan, 

 Kasih tak pemarah, tak menyimpan kesalahan sesama 

 Kasih itu sabra. Kasih itu tulus hati 

 Kasih s‟lalu bawa sukacita serta damai sejaht‟ra  

  

PEMBERITAAN FIRMAN 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF …  

PEMBACAAN ALKITAB 

PF Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang 

dibacakan dari Alkitab: HOSIANA! 

J ♫ GB 396 “HOSIANA” ( 6 = D 4/4 ) 

  Hosiana, hosiana bagi Anak domba Allah 

  Di tempat yang Maha tinggi, terpujilah nama-Nya  

P3  Pembacaan Alkitab hari ini dari Kitab YOHANES 10 : 22-30 yang 

menyatakan ….  

P3   Demikian pembacaan Alkitab. 

PF Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di 

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

J   ♫ GB 392A "KEPADAMU PUJI-PUJIAN" 

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 

Bapa, Put‟ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi 

..Jemaat duduk 

KHOTBAH 

Saat Teduh  
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JAWABAN JEMAAT 

Nyanyian Respons  

GB 167  : 1  “Hanya Debulah Aku” 

 Hanya debulah aku di alas kaki-Mu, Tuhan 

 Haus „kan titik embun: sabda penuh ampun 

 Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu 

 Namun tetap „ku percaya: maharahim Engkau 

 Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku 

 Segunung sesal ini kuunjuk pada-Mu 

 Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu  

 Namun tetap „ku percaya: maharahim Engkau 

SAKRAMEN BAPTISAN dan PENEGUHAN SIDI 

PF Jemaat, pada kesempatan ini keluarga Bpk. Martinus 

Pesireron dan Ibu. Johanna Lokollo membawa anak-anak 

mereka Glorya Pricillia Johannes dan Dea Lova Lokollo, 

telah meminta dan diterima secara gerejawi agar anak-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.  
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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, 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. 

 Dan hari ini juga kita menyambut 7 saudara-saudara kita : 

  

 Ariel Joswandani 

 Gideon P Sihombing 

 Gabriella Vanessa Loupatty 

 Glorya Pricilla Johannes 

 Rehlisa E Pane 

 Shonia Virgin Letelay 

 Vebri Yanti Manullang 
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 yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar ia 

diteguhkan sebagai warga sidi gereja.  

Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap warganya 

yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus 

yang dewasa iman. Karenanya, ia sekarang memiliki 

tanggungjawab penuh dalam melaksanakan panggilan 

dan pengutusan dalam gereja. Sebelumnya, saudara-

saudara ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok 

iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan 

berdasarkan Alkitab; begitu pula tentang pemahaman 

kegerejaan dalam lingkup Gereja Potestan di Indonesia 

bagian Barat. Dinyakini, bahwa ia berjumpa dan 

mengenal Yesus secara pribadi dan sekarang ia secara 

pribadi akan mengaku iman bahwa Yesus Kristus adalah 

Tuhan dan Juruslamat. Dengan pengakuan itu, bagi yang 

sudah dibaptis, berarti mengambi alih dan sekaligus 

membaharui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu 

mereka di baptis, sedangkan bagi yang belum dibaptis, 

pengakuan itu merupakan syarat untuk dibaptis menjadi 

milik Kristus dan anggota tubuhNya, yakni umat. 

DOA PENGUATAN 

PF Sebelum orang tua, para saksi dan saudara-saudara 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 
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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 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 
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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? 

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 Martinus Pesireron dan para saksi Bpk. Agustinus 

Lokollo dan Ibu Mientjes Lokollo-Werinussa 

 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.  

PF Kami mengudang saudara-saudara yang akan di teguhkan 

sidi berdiri untuk mengaku iman dan janjinya, dengan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:  
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1. Apakah saudara percaya kepada Allah Tri Tunggal: 

Bapa, Pencipta langit dan bumidan segala isinya; 

Yesus Kristus. Tuhan dan Juruslamat yang telah 

menebus dan menyelamatkan saudara dari dosadan 

maut; serta Roh Kudus Penolong dan Pemimpin 

Sejati, yang memimpin saudara dalam kebenaran dan 

hidup baru sesuai kehendak Allah? 

2. Apakah saudara mengaku, bahwaPerjanjian Lama dan 

Perjanjian Baru adalah Kitab Suci yang bertuliskan 

Firman Tuhan, yang menyampaikan Perjanjian 

Anugrah Allah kepada saudara serta menerangi jalan 

hidup, sehingga saudara harus bertekun membaca dan 

merenungkannya siang dan malam? 

3. Apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu 

sebagai warga Gereja Protestan di Indonesia bagian 

Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman 

iman dan aturan yang berlaku serta membuang segala 

kepercayaan lain; melawan segala kuasa kegelapan 

untuk tetap mengikuti Yesus dengan setia di dunia ini 

serta turut mebangunumat dalam kasih sesuai karunia 

yang saudara miliki? 

 “Ariel Joswandani” 

 “Gideon P Sihombing” 

 “Gabriella Vanessa Loupatty”  

 “Glorya Pricilla Johannes” 

 “Rehlisa E Pane”  

 “Shonia Virgin Letelay” 

  “Vebri Yanti Manullang” 

  Di Hadapan Allah dan dengan disaksikan umatNya, 

apakah jawabmu? 

Calon Sidi : Ya dengan segenap hatiku 

PF   Tuhan mendengar dan menguatkan saudara 
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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.  

“Glorya Pricilla Johannes” 

“Dea Lova Lokollo” 

 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 

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 

 

PENEGUHAN SIDI 

PF Berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan 

Sakramen Baptisan serta mendengar pengakuan dan janji 

yang dinyatakan, maka kami meneguhkan saudara dalam 

nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, sebagai warga 

Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, yang dewasa 

secara iman. 

 Kami mengundang saudara untuk ikut mengambil bagian 

dalam Sakramen Perjamuan dan mengingatkan kembali 

akan tanggung jawab penuh saudara dalam rangka 

pembangunan tubuh Kristus. 
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PENUMPANGAN TANGAN 

----- sidi baru berlutut, umat berdiri ----- 

PF Hiduplah menurut pengakuan dan janjiMu; lakukanlah 

tanggungjawabmu dan terimalah berkat Tuhan: 

 Allah Bapa, Sumber Kasih Karunia yg telah memanggil 

kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kpd kemuliaanNya yg 

kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan 

mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus. 

U 1   .   7  |  1  || 

 A - - - - - min 

---- PF menyambut Sidi Baru berdiri --- 

--- Penyerahan Alkitab dan Surat Sidi--- 

PERKENALAN 

PF Jemaat Tuhan, sambutlah saudara-saudara ini sebagai 

warga Sidi Gereja yang telah menjadi satu kesatuan dalam 

persekutuan untuk pembangunan Tubuh Kristus. 

--- PF, para MJ dan Sidi Baru kembali ke tempat masing-masing--- 

DOA SYAFAAT  (diakhiri doxology GB 389A) 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P4  Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan 

kepada Tuhan sebagai rasa syukur atas berkat-Nya dalam 

kehidupan ini. Firman Tuhan dalam 2 KORINTUS 9 : 7 

menyatakan: 

 “Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan 

hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, 

sebab Allah mengasihi orang yang emmeberi dengan 

sukacita.” 

 Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 

 



- 14 - 

 

♫ JEMAAT MENYANYI 

GB 78 : 1-2  “Yesus Kristus, Sumber Hidup”  

Reff Yesus Kristus, Sumber Hidup, Jurus‟lamat, Dialah! 

 Dalam t‟rang-Nya ada hidup; puji Dia s‟lamanya! 

Keadilan dan hukum-Nya bagai banteng yang teguh, 

Bagi orang yang percaya, tenmpat lindung yang teduh 

--- umat memberi persembahan --- 

Reff Yesus Kristus, Sumber Hidup, Jurus‟lamat, Dialah! 

 Dalam t‟rang-Nya ada hidup; puji Dia s‟lamanya! 

Di naungan kasih Tuhan manusia berteduh; 

Dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh 

DOA SYUKUR 

P4  Umat Tuhan mari berdiri untuk menyerahkan 

persembahan kepada Tuhan dalam doa syukur secara 

bersama-sama:  

Semua Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu 

jemaat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah 

persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi 

sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin.  

PENGUTUSAN 

WARTA JEMAAT 

P6 (dibacakan/ditayangkan penegasan pokok warta jemaat) 

AMANAT  PENGUTUSAN           ..Jemaat berdiri 

PF   Umat Tuhan, pergilah beritakanlah Injil melalui hidup dan 

kerjamu sehari-hari berdasarkan Firman Tuhan yang telah kamu 

dengar. 
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♫ JEMAAT MENYANYI 

GB 126 : 1-2 “Damai Sejahtera”  

Damai sejahtera dib‟ri Tuhan padaku; 

Sungguh kurasakan melimpah di hatiku 

Kepada sesama harus „kuberi, 

Biar semua orang, rasakan damai-Nya 

Damai sejahtera dib‟ri Tuhan padaku; 

Sungguh „ku rasakan melimpah di hatiku. 

„Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, 

Supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya 

 Damai sejahtera mulai dari diriku, 

 Damai di dunia itulah harapanku 

 Dengan Allah Bapa, mari satulah, 

 Kita membawa damai, ke dalam dunia 

 Damai sejahtera mulai dari diriku, 

 Di tiap langkahku ikrarku tetap teguh 

 Setiap hari hidupku s‟lalu membawa damai kekal 

 Damai di dunia mulai dari diriku 

BERKAT 

PF Umat Tuhan arahkan hati dan pikiranmu yang tertuju 

pada Tuhan dan terimalah berkatNya: 

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.  

GB 401 

Jmt Amin, amin, ya, benar adanya, amin. 

  Amin, amin, ya, benar adanya, amin. 
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