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Persiapan 
 Doa Konsistori  

 Penjelasan Tata Ibadah dan Pengenalan lagu 

*Keterangan : A-PKP        = Anggota PKP  
                     P-PKP             = Pengurus PKP  

                
 

 --- Saat Teduh --- 

 

Ucapan Selamat Datang dan Selamat Beribadah 

P.2 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Presbiter 

bertugas GPIB Jemaat ABRAHAM Kesatrian Grup 1 

Kopassus Serang mengucapkan selamat pagi, selamat 

datang dan selamat beribadah di Hari Minggu 

Transfigurasi 

Dalam Ibadah Minggu ini, bersama dengan Pelkat PKP, 

mensyukuri pertambahan usia pelayanan ke-58 tahun 

Pelkat PKP GPIB yang jatuh pada tanggal 18 Februari 

2023.  

Pemberitaan Firman dalam ibadah saat ini oleh Pendeta 

Ny. Vera T Kaya-Loupatty. 
 

--- Hening sejenak ---  
 

Ungkapan Situasi        
 
P.2 Dalam perjalanan pelayanan-Nya, Yesus tidak merasa 

bahwa apa yang dilakukan-Nya adalah pekerjaan-Nya 
sendiri. Ia melihat itu sebagai pekerjaan Bapa-Nya yang 
mengutus Dia. Yesus berkata “Aku tidak dapat berbuat 
apa-apa dari diri-Ku sendiri.. Aku tidak menuruti 
kehendak-Ku sendiri, melainkan kehendak Dia yang 
mengutus Aku” (Yoh 5:30) “Kita harus mengerjakan 
pekerjaan Dia yang mengutus Aku, selama masih siang; 
akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang 
dapat bekerja (Yoh 9:4)                                                               

A-PKP Sebagaimana pekerjaan yang diperbuat oleh Yesus 
adalah suruhan Bapa-Nya, demikian juga pekerjaan 
pelayanan gerejawi adalah pengutusan Yesus kepada kita. 
Kita melakukan pelayanan bukan sekadar rasa tertarik 
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dan bukan pula karena ambisi pribadi, melainkan karena 
kita dipilih dan diutus Tuhan yang empunya pekerjaan 
ini. 

  Kami memuji-Mu Tuhan… kami menyembah-Mu.. 
  Engkau yang berdaulat memilih siapa pun untuk menjadi 

rekan sekerja-Mu..  

P-PKP Mari bersiap menyambut panggilan Tuhan....karena bila 
Tuhan sudah memilih maka Dia pasti akan 
memampukan dengan kuasa Roh-Nya, sebagaimana Dia 
sudah beserta dalam kembara 58 tahun Pelayanan 
Kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB.  
Mari beritakan karya pendamaian Yesus, menerima tiap 
orang sebagaimana adanya dan mendamaikan Dia 
dengan Tuhan, mendamaiakan orang dan golongan yang 
saling membenci, memulihkan keluarga yang retak dan 
jadilah pembawa damai       

      Kami mempersilakan Pelkat PKP berdiri 
menyanyikan Hymne PKP 

       
“ TERSEBAR DI PULAU-PULAU“ 

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

1. 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.  

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

2. 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.  

    Refrain: 
    Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi pada-Nya,  
    sambil menantikan Dia dengan tekun, berdoa - bekerja.   
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3. 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.  

    Refrain:  
    Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi pada-Nya,  
    sambil menantikan Dia dengan tekun, berdoa - bekerja.   
 
Ajakan Beribadah 

P.2 Mari menghadap Allah dengan hati penuh syukur dan 
sukacita, karena Dia sudah memilih kita sejak semula 
dan memanggil kita oleh kasih karunia-Nya. Jemaat 
Tuhan, marilah berdiri menyambut Firman Tuhan 
yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita 

 

MENGHADAP TUHAN 
 
 GB. No. 12 : 1, 2  

“MASUKLAH SEMUA MENGHADAP TUHAN”   

1. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud dihadirat-Nya; 
    marilah rendahkan diri dan hati dihadapan takhta-Nya. 
    Dalam kekudusan dan kebenaran sujudlah kepada-Nya. 
    Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, kini dan selamanya. 

........Prosesi Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah..... 

2. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. 
    Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. 
    T‟rimalah anug‟rah, 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.” (Mazmur 124:8)  

J  1 . | 1 . ||  do = g  
A - min.              
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Nas Pembimbing 
PF “Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan 

manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku 
menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus” (Gal. 1:12). 

Salam 
PF ”Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh 

pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita.”  
(2 Petrus 1:2) 

J DAN MELIMPAH ATASMU JUGA  

  GB. No. 289 : 1 “DIBERIKAN PADAKU”   

1. Diberikan padaku dua tangan untuk bekerja, 
    juga dua kakiku yang menopang tubuhku. 
    „Ku patut bersyukur memuji nama-Nya, Tuhan mengasihiku. 
    „Ku rajin bekerja, berkarya bagi-Nya, menyenangkan hati-Nya.  

   --- duduk  

Pengakuan Dosa 
P.2 Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan 

kerendahan hati marilah mengaku akan dosa-dosa kita: 
 Kasihanilah kami, ya Allah menurut kasih setia-Mu. Kami 

seringkali menyakiti hatimu, baik dalam perkataan 
maupun perbuatan. Hapuskanlah pelanggaran kami 
menurut rahmat-Mu yang besar. Ya Tuhan, kasihanilah 
kami. 

 KJ. No. 43  “TUHAN KASIHANI KAMI” 
Tuhan, kasihani kami! Kristus, kasihani kami! Tuhan, 
kasihani kami ! 

PKP Ampuni kami ya Tuhan. Kami belum mampu menjadi 
seorang ibu yang baik bagi anak-anak kami, seorang isteri 
yang tunduk dan hormat kepada suami. Seringkali kami 
mengeluh dan tidak pernah puas dengan apa yang ada 
pada kami. Mampukan kami untuk melayani-Mu dalam 
ketaatan dan kesetiaan, melalui keluarga dan pelayanan 
yang telah Engkau percayakan. Ampunilah kami, ya 
Tuhan……  
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 KJ. No. 43  “TUHAN KASIHANI KAMI” 
Tuhan, kasihani kami! Kristus, kasihani kami! Tuhan, 
kasihani kami ! 

J Kami sadar akan pelangaran kami dan senantiasa 
bergumul dengan kesalahan kami. Jadikan hati kami tahir, 
ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan Roh yang 
teguh. Lengkapilah kami dengan Roh kerelaan untuk 
melayani-Mu selamanya. 

P.2 Demikianlah pengakuan kami! Dengarlah, ya Tuhan. 

Berita Anugerah 
PF  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan 

bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti 
tertulis dalam Yohanes 3:16 yang menyatakan: 

  “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, 
sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang 
tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-
Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang 
kekal.” 

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

J  SYUKUR KEPADA TUHAN,  AMIN        

  GB. No. 40 : 1, 3  “KASIH DARI TUHANKU” 

PKP    Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut, kurindukan 
kasih-Nya. 

     Kasih besar! Yesus jadi manusia; pikul dosa dunia; 
     sukacita nyatalah: Kasih besar! 

Semua     Refrain: 
Kasih besar! Kasih besar! Kasih Tuhanku ajaib dan 
besar: Kasih besar! 

Semua  Mari datang pada-Nya, kau yang berbeban berat: 
t‟rima janji s‟lamat-Nya: Kasih besar! 
Yesus panggil dirimu, ikutlah bersama-Nya 
Ke Yerusalem baka: Kasih besar! 
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     Refrain: 
      Kasih besar! Kasih besar! Kasih Tuhanku ajaib dan besar: 

Kasih besar! 

Perintah Hidup Baru 
PF Jemaat mari berdiri untuk mendengarkan Perintah 

Hidup Baru seperti yang tertulis dalam Efesus 1 : 4 – 6 
yang menyatakan 

 Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum 
dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di 
hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari 
semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, 
sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah 
kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya 
kepada kita di dalam Dia, yang dikasihi-Nya. 

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

  GB. No. 381: 1 “KEMULIAAN BAGI ALLAH” 
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai 
sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-
Nya. 

        --- duduk  

Kesaksian Pujian: …………………………… 
 

PELAYANAN FIRMAN 
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
PF ………… 
 
Pembacaan Alkitab 

PF Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan 
yang dibacakan dari Alkitab: Haleluya!   

J     GB. No. 394  
 “HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU”   

             Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s‟lamanya; 
  Haleluya! Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya,  
  pujilah Tuhanmu s‟lamanya, Haleluya! 



Hal. 8 

 

P3 Pembacaan Alkitab hari ini akan dibacakan dari Galatia 1 
: 11-17 yang menyatakan (dibacakan oleh salah satu 
Anggota PKP): 
………………………………….. 

P3 Demikianlah pembacaan Alkitab. 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya 
menetap di antara kamu dan ucaplah syukur pada Allah. 

 
   GB. No. 392A ”KEPADA-MU PUJI-PUJIAN” 

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan Bapa, 
Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 

--- duduk  

KHOTBAH  “IA YANG TELAH MEMILIH AKU” 
 

---- setelah khotbah, saat hening ---- 
 
 

 

JAWABAN JEMAAT 
 

  GB. No. 292 “ISTRI YANG TERAMAT BAIK” 

Semua Istri yang teramat baik, siapa yang mendapatnya? 
 Dia jauh lebih indah dari intan, permata cerlang. 
 Kekuatan dipakainya, kemuliaan dipegang, tidak ragu 
   melangkah menuju ke masa depan. 
 Jika dia berbicara bijaksana dan cerdas,  

dia pun berkata-kata: penuh makna, lembut dan 
tenang.  
Tatapannya berwibawa dan cekatan bekerja, rumah 
tangga bahagia suami memuji mesra. 

Refrain Istri yang baik itu mahkota yang terindah. 
Yang tidak baik: bagai penyakit membusukkan 
tulang-tulang. 
Paras yang cantik hanya sesaat dan sia-sia, tetapi 
istri Yang taat pada Tuhan, akan selalu mendapat 
pujian. 
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Pengakuan Iman 

PF Mari berdiri, kita ucapkan dan ikrarkan bersama 
Pengakuan Iman kita sesuai rumusan Pengakuan Iman 
Rasuli, dengan hati dan mulut, masing-masing kita 
mengaku: 

 Aku percaya kepada Allah ......                                                                 
        --- duduk  

Doa Syafaat  

(Beberapa pokok doa oleh PKP, Selanjutnya oleh PF) 

PF  . . . . Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon,  

J  DENGARKANLAH DOA KAMI!  

PF  Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan 

Juruselamat, yang mengajarkan kami berdoa:  

PF+J BAPA KAMI YANG DI SORGA… (ditutup dengan 

menyanyikan GB. No. 389A) 

Pengucapan Syukur 

 Ajakan Memberi 
P4 Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan 

dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah 
firman-Nya dalam Maleakhi 3:10 yang menyatakan:  

 “Bawalah seluruh persembahan persepuluhan 
itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya 
ada persediaan makanan di rumah-Ku dan ujilah 
Aku, firman TUHAN semesta alam, apakah Aku 
tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap 
langit dan mencurahkan berkat kepadamu 
sampai berkelimpahan.” 

  Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara  
 

   GB. No. 86 : 1, 4 “AKU BERSYUKUR” 

1. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku; 
    Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. 
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    Refrain 
    Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya 
    Yang Maha kudus, di sorga, terpujilah. 
    Dia sumber hidupku; bagi-Nya  
    syukur dan pujian s‟lamanya.  

----Jemaat menyampaikan persembahan----- 

     4.  Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku; 
          susah dan senang „ku bersandar pada-Nya. 

    Refrain 
    Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya 
    Yang Maha kudus, di sorga, terpujilah. 
    Dia sumber hidupku; bagi-Nya  
    syukur dan pujian s‟lamanya.  

Doa Syukur                  
P4 Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan 

ini kepada Tuhan dalam doa syukur: 
  Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai 

ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan 
kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepada-Mu 
kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami 
untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, 
terimalah syukur kami: 

J 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 memuliakan nama-Mu. Amin  

     --- duduk           
Kesaksian Pujian: ………………………………….. 
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PENGUTUSAN 
Warta Jemaat 
P.4 …………. 

 

Pesan HUT Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan (PKP) 

Amanat Pengutusan                                                        
PF Jemaat, marilah berdiri, pergilah, wartakan kabar baik dalam 

kehidupanmu setiap hari. Karena engkau telah dipilih Tuhan 
sebagai alat dalam tangan-Nya untuk menyatakan kemuliaan 
Tuhan dalam kata dan perbuatan.  
 

  GB. No. 126 : 1, 2  “DAMAI SEJAHTERA” 
1. 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. 

2. 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 Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah 

berkat-Nya: 

TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau, 
TUHAN menyinari engkau dengan wajahNya 
dan memberi engkau kasih karunia. 
TUHAN menghadapkan wajahNya kepadamu 
dan memberi engkau damai sejahtera”. 

 

J   GB. No. 402c ”AMIN” 
Amin, amin, amin, amin,  
Amin, amin, amin, amin. 

---- prosesi Alkitab meninggalkan ruang Ibadah ----  
 

*** Selamat Hari Minggu, Selamat Ulangtahun ke-58 Persekutuan Kaum Perempuan GPIB *** 
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