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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  

    ...  saat teduh … 

Ucapan Selamat Datang dan Selamat Beribadah 
P2 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Presbiter 

bertugas GPIB Jemaat “Abraham” Grup 1 Kopassus Serang 
mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di 
Hari Minggu XIV Ses. Pentakosta. Dalam ibadah ini 
akan dilaksanakan syukur HUT ke-63 Tahun Pelkat 
Pelayanan Anak GPIB pada tanggal 06 September 2022 
Pemberita Firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan 
oleh Pdt. Vera T Kaya-Loupatty 

Ungkapan Situasi 

Seorang Anak PA 
Selamat pagi, selamat hari Minggu, namaku …….…  usia … 
tahun. Aku dan kawan-kawanku di Pelayanan Anak masuk 
di kelas ….. 
 
Aku pernah dengar cerita, kalau dulu pelayanan bagi anak 
digabung dengan pelayanan bagi kakak-kakak pemuda.  
Beberapa tahun kemudian dibentuklah Komisi Sekolah 
Minggu. Lalu pada tanggal 6 September 1959 pada 
pertemuan Konsultasi Sekolah Minggu di GPIB 
“Immanuel” Jakarta, dibentuklah Komisi Pusat 
Sekolah Minggu atau Kebaktian Anak. Tanggal 
tersebut menjadi sejarah dan diperingati sebagai Hari 
Ulang Tahun Pelayanan Kategorial Pelayanan 
Anak GPIB sampai saat ini 
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Perwakilan Pelkat PKB  

Anakku dan Saudaraku, 
Selama 63 tahun, Pelayanan Anak GPIB berkembang 
dan menjangkau ke pelosok-pelosok daerah.  
Hari ini sebagai umat Tuhan, kita berkumpul menjadi saksi 
bahwa penyertaan Tuhan bagi anak-anak selalu ada 
sepanjang zaman, supaya mereka dapat bertumbuh 
dalam iman dan membangun gereja Tuhan hingga 
masa tua nanti.  
“Wahai Orang Tua, Pelayan Anak, Presbiter dan Warga 
Jemaat, kita perlu bekerja sama membimbing anak-anak 
dengan cinta kasih Tuhan.” 

Seorang Anak PA 

Walaupun kami masih kecil, tapi kami mengerti bahwa 
berkat Tuhan bukan hanya berupa makanan dan pakaian 
saja. tetapi juga kasih sayang dan bimbingan Bapak, Ibu 
dan Kakak-kakak agar kami menjadi anak yang beriman 
kepada Yesus Kristus dan mewujudkan damai sejahtera. 

J TERPUJILAH TUHAN!  
SELAMAT ULANG TAHUN PELKAT PELAYANAN ANAK 
GPIB. KAMI SIAP BEKERJA SAMA DALAM 
MEMBIMBING ANAK-ANAK GPIB.  
TERUSLAH BERNYANYI DAN BERCERITA UNTUK 
KEMULIAAN NAMA TUHAN. 

Pelayan PA 

Mari kita semua berdiri, bersama Pelkat Pelayanan Anak, kita 
menyanyikan Mars Pelkat PA GPIB 

“GEREJA YANG MELAYANI” 

Semua: Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia 
wujudkan kasih Ilahi, menyatakan terang injil. 

Anak PA: Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh 

riang, 

Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam 

bimbingan 
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Pelayan PA: Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia 
Dan dengan sukacita mau merawat benih 

menyirami. 

Semua: Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan 
Bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. 

Anak PA: Tuhan b‟ri bijaksana jati diri pelayan kami 
Agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati 

Semua: Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan 
Bernyanyi dan bercerita  untuk kemuliaan Allah. 

Ajakan Beribadah 

P2 Jemaat Tuhan, dengan tetap berdiri, kita menyambut 
Firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. 
Kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria no. 26 bait 1, 2, 3 

 

MENGHADAP TUHAN 

♫ K.C. no. 26 : 1, 2, 3 “ANAK-ANAK, MARI NYANYI”  

(do = f) 

Semua 1. Anak-anak, mari nyanyi, riang dan gembiralah! 

   Puji Tuhan Maha kasih, kar‟na murah hati-Nya! 

   Refrain:  
  Pujilah nama-Nya! Haleluya! Haleluya!  

Puji Tuhan s‟lamanya. 

PA 2. Limpah ruah, tak terkira kasih Allah nampaklah: 
  angkat syukur bagi Dia dengan hati yang rendah! 
 
Semua  Refrain:  
  Pujilah nama-Nya! Haleluya! Haleluya!  

Puji Tuhan s‟lamanya. 

… Prosesi membawa Alkitab memasuki ruang ibadah ... 

Semua 3. Orang suci dan malaikat, nyanyi di hadapan-Nya; 
  juga suara anak-anak, ikut nyanyi beserta! Ref  
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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 Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan 
ketenteraman kepadamu, dan mendatangkan sukacita 
kepadamu. (Amsal 29:17) 

SALAM 

PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan 
Kristus Yesus, Juruselamat kita, menyertai kamu. 

J DAN MENYERTAIMU JUGA. 
 
 GB. 46 “TUHAN YESUS SUNGGUH SAYANG” 

(do=as) 

Tuhan Yesus sungguh saying padaku, 
aku juga sayang pada-Nya. 
Tuhan Yesus s‟lalu jaga diriku, 
aku aman dilindungi-Nya. 
Ia mengajarkanku menyenangkan hati-Nya 
dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut, 
Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya 
agar aku memuliakan nama-Nya 

      …duduk 

Pengakuan Dosa 

P2 Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan 
kerendahan hati marilah mengaku akan dosa-dosa kita: 
Kasihanilah kami, ya Allah menurut kasih setia-Mu. 

Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang 

besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, 

dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami  
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sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa 

bergumul dengan kasalahan kami.  

Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin 

kami dengan Roh yang teguh. Jangan membuang kami 

dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang 

kudus daripada kami.  

Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena 

selamat yang daripada-Mu, lengkapilah kami dangan Roh 

kerelaan. Demikianlah pengakuan kami! Dengarlah, ya 

Tuhan. 

 GB. 378 “KYRIE ELEISON” (fis = mi) 
 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
Berita ANUGERAH 

PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan 
bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti 
tertulis dalam Yesaya 44 : 22 yang menyatakan : 

 “Aku telah menghapus segala dosa 
pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan 
angin dan segala dosamu seperti awan yang 
tertiup. Kembalilah kepada-Ku, sebab Aku telah 
menebus engkau!” 

Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus 
Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa 
telah berlaku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. 

J SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN. 

 GB. 41 : 1, 4 “MAUKAH DOSAMU DIHAPUS 
BERSIH” (do = bes) 

Orangtua     1.  Maukah dosamu dihapus bersih? 

PA   Besar kuasa-Nya, darah Tuhan. 

PT, GP  „Kau „kan menang dari kuasa gelap, 

PA   ajaib kuasa darah Tuhan. 
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Semua   Refrain 
    Ada kuasa dalam darah-Nya,  
  Anak domba Allah. 
    Ada kuasa dalam darah-Nya,  
  darah Anak domba Allah. 

Semua  4. Maukah engkau jadi abdi Yesus?  
   Besar kuasa-Nya, darah Tuhan. 
   Maukah engkau puji Dia terus? 
   Ajaib kuasa darah Tuhan. 

Semua   Refrain 

Perintah HIDUP BARU 

PF Marilah berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru 
seperti tertulis dalam Injil Matius 18 : 5 - 6  yang 
menyatakan: 

“Dan barangsiapa menyambut seorang anak 
seperti ini dalam nama-Ku, ia menyambut Aku. 
Tetapi barangsiapa menyesatkan salah satu dari 
anak-anak kecil ini yang percaya kepada-Ku, 
lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan 
diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan 
ke dalam laut." 

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah 
dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 GB. 381 “KEMULIAAN BAGI BAPA” (do = f) 

Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi  
dan damai sejahtera di bumi  
di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. 

Kesaksian Pujian:  
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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 ♫ KC. 352 “HALELUYA, HALELUYA” (do = g) 

 Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya; 
 Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya. 

 Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya! 

P3  Pembacaan Alkitab hari ini dari Kitab Daniel 1 : 6 - 17 

Seorang anak PA   

yang mengatakan …….. 

P3 Demikianlah pembacaan Alkitab 

PF  Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya 
diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

J Menyanyi GB. No. 392b “Kepada-Mu Puji-Pujian” 
 Kepada-Mu puji-pujian,  
 madah syukur dan segala kemuliaan 

Ya Bapa, Putra, Roh Kudus,  
sampai kekal selama-lamanya.                                              

…duduk  

Khotbah    “Berpengaruh Positif”  

”Anak GPIB Rendah Hati dan Suka Bekerja Sama” 

..hening sejenak 

JAWABAN JEMAAT 

♫ KC. 267 : 1, 5 “SIAPA YANG BERPEGANG” (do = f) 

1. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan  
 dan setia mematuhi-Nya, 

     hidupnya mulia dalam cah‟ya baka  
  bersekutu dengan Tuhannya. 
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Refrain:     Percayalah dan pegang sabda-Nya;  
        hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia!  

5.  Oh, betapa senang hidup dalam terang  
  beserta Tuhan di jalan-Nya, 
     jika mau mendengar serta patuh benar  
  dan tetap berpegang pada-Nya.    Refrain: 

Pengakuan IMAN 

PF  Bersama semua orang percaya di segala waktu dan 
tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut 
Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut 
masing-masing orang berkata: 

PF+J Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Mahakuasa……….. 

        …duduk  

Doa Syafaat 

PA (dua orang: 1 kakak dan 1 anak PA membawakan doa)  

PF  (memanjatkan pokok doa lainnya) …………………. 

Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon,  

J  DENGARKANLAH DOA KAMI!  

PF  Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan 

Juruselamat yang telah mengajar kami berdoa….  

PF + J  “Bapa kami yang di sorga ………” 
(diakhiri dengan menyanyikan Doksologi K.C. no. 348) 

Pengucapan Syukur 

Ajakan persembahan 

P4  Jemaat Tuhan, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan bahwa 
di usia ke-63 tahun pelayanan Pelkat Pelayanan Anak 
GPIB telah mengingatkan kita untuk senantiasa 
memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dalam kata 
maupun tindakan.  
Marilah, kita nyatakan rasa syukur ini dengan memberi 
persembahan kepada-Nya. Firman Tuhan 2 Kor 8 : 12: 
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“Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka 
pemberianmu akan diterima, kalau 
pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada 
padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada 
padamu”    

 Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.                                        

♫ KC. 217 : 1-3 “B’RI PADA-NYA” 

1. B‟ri pada-Nya seg‟nap hatimu,  
b„ri pada-Nya seg‟nap hidupmu, 

kar‟na engkau kepunyaan-Nya dan Ia pun Tuhanmu. 

Jemaat memberikan persembahan sambil di iringi instrument 

2. B‟ri pada-Nya seg‟nap hartamu,  
b‟ri pada-Nya seg‟nap bakatmu. 

kar‟na engkau kepunyaan-Nya dan Ia pun Tuhanmu. 

3. 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 Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan 
persembahan ini kepada    Tuhan dalam doa syukur. Kita 
berdoa : 

 Sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepada-Mu dan 

memuji nama-Mu yang agung itu, sebab siapkah kami, 

sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela 

seperti ini? 

J SEBAB DARIPADA-MULAH SEGALA-GALANYANYA 
DAN DARI TANGAN-MU SENDIRILAH PERSEMBAHAN 
YANG KAMI BERIKAN KEPADA-MU. AMIN 

 …duduk  
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PENGUTUSAN 

Warta Jemaat 

P6 (dibacakan/ditayangkan penegasan pokok warta jemaat) 

Pesan HUT PELKAT Pelayanan Anak GPIB 
(dibacakan/ditayangkan video) 

Amanat  PENGUTUSAN      

PF Jemaat Tuhan, marilah berdiri sebagai tanda kesediaan 

untuk diutus Tuhan di tengah kehidupan ini, …  

Pergilah! Tunaikan tugas dan tanggungjawabmu sebagai 

anak dan pelayan Pelkat Pelayanan Anak GPIB, dalam 

kerendahan hati dan saling bekerja sama memberikan 

yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebagai 

orangtua, didiklah anakmu terus dalam takut akan Tuhan. 

Jadilah panutan dan teladan bagi mereka, dalam katamu 

dan dalam lakumu. 

♫ GB. 121 : 1, 2 “HAI, PERGI DAN WARTAKAN” (do=bes) 

Orangtua   1. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus 
 dalam karya dan dalam karsamu. 

PT, GP  Baik di rumah, sekolah dan di kantor, 
   juga di setiap waktu dan tempat 

PA   Bawa kasih dan bawa sukacita,  
 panjang sabar serta lemah lembut. 

Orangtua Itu sikap yang harus kau lakukan 
  kar‟na Kristus nyata dalam hidupmu. 

Semua 2.  Hai pergi dan wartakan Injil Kristus 
  dalam kata dan perbuatanmu.  
  Juga dalam segala tindakanmu,  
  jadikanlah Firman Tuhan pandumu.  
  Jangan takut tegakkan keadilan  
  Dan berani berkata yang benar.  
  Jangan bimbang dan jangan kau kuatir;  
  Roh Kudus membimbing dan menolongmu 
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Berkat 

PF Arahkanlah hati dan 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 ♫ G.B. no. 402c. “Amin” (do = c) 
     A---min, a---min, a—min, a-min, a-min (2x) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


