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PERSIAPAN 
a. Saat Teduh 
b. Sebelum ibadah dimulai, organis/pianis memainkan lagu-lagu gerejawi. 
c. Lonceng berbunyi. 
d. Penyalaan Lilin dan Pembacaan Pokok-pokok Warta Jemaat 

 

Berdiri 
 

1. MAZMUR PEMBUKA 
 

PL 1 :   Ya TUHAN, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi! 
Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. 

U : Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, 
   telah Kauletakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk 

membungkamkan musuh dan pendendam.  
PL 1 : Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-

bintang yang Kautempatkan: 
U : apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak 

manusia, sehingga Engkau mengindahkannya? 
PL 1 : Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan 

telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. 
U : Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu; segala-

galanya telah Kauletakkan di bawah kakinya: 
PL 1 : kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di 

padang; 
U : burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang 

melintasi arus lautan. 
 
PL 1+U :Ya TUHAN, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi! 

  (Mazmur 8:2-10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Allah Bapa, Tuhan” KJ 13:1-4 
 

(prosesi Alkitab – simbol Firman Allah yang siap untuk diberitakan) 
 

Pemandu Allah Bapa, Tuhan, 

Umat  dimuliakanlah nama-Mu! 

Pemandu Allah Bapa, Tuhan, 

Umat  dimuliakanlah nama-Mu! 

Semua  Langit bumi ciptaan-Mu, 

   kami pun anak-anak-Mu. 

   Datanglah dengan kasih-Mu! 
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Laki-laki  Yesus Kristus, Tuhan, 

Perempuan yang membawa kes’lamatan, 

Laki-laki  Yesus Kristus, Tuhan, 

Perempuan yang membawa kes’lamatan, 

Semua  lahir dalam dunia ini, 

   mati, tapi bangkit lagi. 

   Kaulah Jurus’lamat kami! 

 
Perempuan Ya Roh Kudus, Tuhan, 

Laki-laki  tolong kami lawan dosa. 

Perempuan Ya Roh Kudus, Tuhan, 

Laki-laki  tolong kami lawan dosa; 

Semua  sucikanlah hati kami, 

   b’rilah hidup yang sejati; 

   tinggallah bersama kami! 

 

Pemandu Allah kami Yang Esa, 

Umat  Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 

Pemandu Allah kami Yang Esa, 

Umat  Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 

Semua  kami datang menyembah-Mu, 

   memasyhurkan kuasa-Mu. 

 Puji syukur kepada-Mu! 
 
 

3. VOTUM 
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, Pencipta, Penyelamat 

dan Pembaru dunia. 
U   : (Menyanyikan “Amin” KJ 477) 

 
 
 

4. SALAM 
PF : Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta kita! 
U : Damai-Nya beserta kita! 

 

Duduk 
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5. NAS PEMBUKA 
PL2 : Saudara-saudari terkasih,  
  Tema Minggu Trinitas hari ini adalah “Sehati Sepikir dan Hiduplah 

dalam Damai Sejahtera”. Kiranya melalui ibadah hari ini, kita 
dimampukan untuk hidup bersama dalam kasih dan damai 
sejahtera Kristus.   

  Rasul Paulus berpesan: “Sebab itu terimalah satu akan yang lain, 

sama seperti Kristus juga telah menerima kita, untuk kemuliaan 
Allah.” (Roma 15:7)  
 

 

6.  NYANYIAN JEMAAT – “ Muliakan Allah Bapa” KJ 242 do = bes 4 ketuk 
  

Semua  Muliakan Allah Bapa, 
muliakan Putra-Nya, 
muliakan Roh Penghibur, 
Ketiganya Yang Esa! 
Haleluya, puji Dia 
kini dan selamanya!  

 
Semua  Muliakan Raja Kasih 

yang menjadi Penebus, 
yang membuat kita waris 
Kerajaan-Nya terus. 
Haleluya, puji Dia, 
Anak domba yang kudus!  

 
Semua  Muliakan Raja sorga, 

Raja G’reja yang esa, 
Raja bangsa-bangsa dunia; 
langit-bumi nyanyilah! 
Haleluya, puji Dia, 
Raja Mahamulia! 
 

 
7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 

 
 
 

8. NYANYIAN JEMAAT – “Tuhanku, Bila Hati Kawanku” KJ 467 
 

Perempuan : Tuhanku, bila hati kawanku 
   terluka oleh tingkah ujarku, 
  dan kehendakku jadi panduku, 
  ampunilah. 
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Laki-laki : Jikalau tuturku tak semena 
dan aku tolak orang berkesah, 
pikiran dan tuturku bercela, 
ampunilah. 

 
Semua : Dan hari ini aku bersembah 

   serta pada-Mu, Bapa, berserah, 
   berikan daku kasih-Mu mesra. 
   Amin, amin. 

 

Berdiri 
 

9. BERITA ANUGERAH 
PF : “Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah 

hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala 
kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang 
lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah 
di dalam Kristus telah mengampuni kamu.” (Efesus 4:31-32) 

  Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. 
U : Syukur kepada Allah. 

 
 

(SALAM DAMAI) 
 
10. NYANYIAN JEMAAT – “Dalam Lautan yang Kelam”  NKB 19:1-2 
 

Semua  Dalam lautan yang kelam, terancam jiwaku, 
dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. 
Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, 
lalu ‘ku dis’lamatkan Mukhalisku.  
Kasih kudus! Kasih kudus! 
Yang t’lah mengangkatku: Kasih kudus! 
Kasih kudus! Kasih kudus! 

 Yang t’lah mengangkatku: Kasih kudus! 
 

Semua  Kasih-Nya kudus, besar, patut ‘ku balaslah; 
kar’na itu ‘ku gemar agungkan nama-Nya. 
‘Ku serahkan hidupku bulat kepada-Nya, 
melayani Tuhanku selamanya! 
Kasih kudus! Kasih kudus! 
Yang t’lah mengangkatku: Kasih kudus! 
Kasih kudus! Kasih kudus! 

   Yang t’lah mengangkatku: Kasih kudus! 
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11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 
 

12.PEMBACAAN ALKITAB – 2 Korintus 13:11-13 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Sabda Tuhan, memeliharanya dan 
memberlakukannya, HALELUYA!” 
 

 “Haleluya” KJ 472:1 [2x] 
 
  
Semua   
 
 

 
 

13. KHOTBAH: “Sehati Sepikir dan Hiduplah dalam Damai Sejahtera” 
 
 

14.SAAT TEDUH 
 
 

15. PADUAN SUARA / KELOMPOK VOKAL 
 

SS AA KK RR AA MM EE NN   BB AA PP TT II SS AA NN   KK UU DD UU SS   AA NN AA KK   

II bb aa dd aa hh   PP kk ll ..   11 00 .. 00 00   ––   PP ii nn dd aa hh   kk ee   HH aa ll aa mm aa nn   88   
 
 

16. PENGAKUAN IMAN (Tidak Untuk Kebaktian pukul 10.00 Wib) 
PL 3 : Dengan sikap berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman 

kita menurut Pengakuan Iman Rasuli:  
     
    Aku percaya kepada Allah …. 

 
 

Duduk 

 
 
17. DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami) 
 
 

18. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3) 
 

a. Ajakan Persembahan 
PL3 : Saudara saudari yang terkasih, 

“Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang 
dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.”  
(1Tesalonika 5:18) 
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b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   
   “Kudengar Berkat-Mu Turun” KJ 235:1-4, 6 
 

Semua : Kudengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, 
menghidupkan padang gurun  

  dan menghibur yang penat. 
Aku pun, aku pun, ya, berkati aku pun! 

 
Laki-laki : Bapa, jangan Kaulewati aku, walau 'ku cemar; 

'ku tak layak Kaudekati namun rahmat-Mu besar. 
Aku pun, aku pun, kasihani aku pun! 

 
Semua : Mampirlah, ya, Jurus'lamat, kau dambaan hatiku; 

aku rindu amat sangat mendengar panggilan-Mu. 
Aku pun, aku pun, Yesus, panggil aku pun! 

 
Perempuan : Mampirlah, ya Roh perkasa, t'rangi mata hatiku; 

sabda Kristus b'ri berkuasa, dalam diri hamba-Mu. 
Aku pun, aku pun, ya, terangi aku pun! 

 
Semua  : Kasih Allah yang sempurna, darah Kristus yang kudus, 

kuasa Roh yang tak terduga, biar jaya dalamku. 
Aku pun, aku pun, sempurnakan aku pun! 

 
 

Berdiri 

 
c. Doa persembahan 
 
 

19. NYANYIAN JEMAAT – “Damai Di Dunia” PKJ 267 
 

Damai di dunia dan kitalah dutanya. 
Damai sejahtera, amalkanlah maknanya, 
Allah, Bapa kita, kita anak-Nya, 
rukun bersaudara penuh bahagia. 
Damai di dunia dan inilah saatnya. 
Ucapkan ikrarmu, jalankan perintah-Nya, 
setiap kata dan karya kita memuji nama-Nya. 
Damai di dunia, kini dan selamanya. 
Kini dan selamanya. 
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20. PENGUTUSAN 
PF : Pergilah dalam kasih Allah Tritunggal yang menyatukan dan 

memberikan damai sejahtera-Nya bagi kita. 
U : Kita akan sehati sepikir dan hidup dalam sejahtera bersama 

dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita diperlengkapi 
sebagai para murid-Nya, dengan kemampuan untuk saling 
menolong dan menyalurkan kasih, di tengah berbagai persoalan 
dunia saat ini.  

 
 

21. BERKAT 
PF : “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.(Bilangan 6:24-26) 
 
 

 U :  KMM 174 dinyanyikan 2x 

 
 

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab) 
 
 

22. NYANYIAN JEMAAT  “Damai Di Dunia” PKJ 267 
 

Damai di dunia dan kitalah dutanya. 
Damai sejahtera, amalkanlah maknanya, 
Allah, Bapa kita, kita anak-Nya, 
rukun bersaudara penuh bahagia. 
Damai di dunia dan inilah saatnya. 
Ucapkan ikrarmu, jalankan perintah-Nya, 
setiap kata dan karya kita memuji nama-Nya. 
Damai di dunia, kini dan selamanya. 
Kini dan selamanya. 
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SS AA KK RR AA MM EE NN   BB AA PP TT II SS AA NN   KK UU DD UU SS   AA NN AA KK   
 
AA..  PPEENNGGAANNTTAARR  

Pdt : Saudara-saudara, 
Kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak, yang 
orangtua/walinya yang telah menyatakan iman mereka untuk 
membaptiskan anak-anak mereka, sesuai dengan titah Tuhan Yesus 
Kristus sendiri, yang Ia katakan kepada murid-murid-Nya dalam Injil 
Matius 28:19-20a “………pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku 
dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan 
ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan 
kepadamu”. Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang 
kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umat-Nya 
dan yang menjadikan kita anak-anak Allah, untuk memberikan suatu 
kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita 
dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak 
dibaptiskan berdasarkan iman orangtua/walinya, bahwa perjanjian 
Tuhan juga berlaku bagi anak-anak mereka. Melalui baptisan kudus, 
anak-anakpun  turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu 
gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin, 
mengingatkan, dan mendorong kita, termasuk anak-anak, untuk 
berperanserta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus 
jugalah yang akan terus menerus membarui kita hingga kelak 
dengan tidak bercacat cela kita menghadap Tuhan dan dipersatukan 
dengan Jemaat  Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan Roh Kudus 
akan terus-menerus menolong orangtua/wali dan anak-anaknya, 
sehingga kelak anak-anaknya akan mengakui iman percayanya 
sendiri dalam persatuan dengan jemaat Yesus Kristus. 

 
BB..  DDOOAA  SSYYUUKKUURR  

Pdt : Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, ya Bapa yang 
Mahapengasih. Pada awal penciptaan, Roh-Mu yang Kudus 
melayang di atas air untuk memberikan terang dan kehidupan. 
Air yang Kau berikan dapat menghanyutkan dan 
menenggelamkan, tetapi juga memberi kehidupan, melenyapkan 
kehausan, membersihkan, dan menyuburkan. Dengan air bah 
Engkau menghukum orang berdosa, tetapi memberikan 
kehidupan yang baru bagi orang yang benar.  Melalui air Laut 
Merah, Engkau membinasakan tentara Mesir dan 
menyelamatkan umat-Mu menuju ke Tanah perjanjian yang 
penuh kehidupan. Dalam air sungai Yordan, Anak-Mu yang 
Kaukasihi telah dibaptiskan dan atas-Nya Roh Kudus telah turun. 
Di atas salib Ia dibaptiskan dalam sengsara maut dan menang. 
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Dan sekarang, ya Allah, jadikanlah baptisan kudus ini seperti 
mata air yang memancar di antara kami. Kiranya anak-anak-Mu 
yang Kau ciptakan menurut gambar dan teladan-Mu ini 
dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra itu, 
dikuburkan bersama Kristus dalam kematian dan bangkit 
bersama-Nya ke dalam kehidupan yang baru untuk dipersatukan 
dalam tubuh-Nya. Dan curahkanlah kepada mereka Roh Kudus 
agar dapat menjadi saksi Injil. Kami bersyukur dalam nama 
Kristus. Amin. 

 

CC..  PPEERRNNYYAATTAAAANN  IIMMAANN  
Pdt : Para orangtua/wali yang akan membaptiskan anak-anak mereka, 

saya minta untuk berdiri. Saudara-saudara, sekarang akan 
dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak Saudara-saudara. 
Supaya nyata di hadapan umat Allah, saya mengajak Saudara-
saudara untuk mengingat baptisan Saudara-saudara sendiri dan 
menyatakan iman Saudara-saudara, yang akan diajarkan kepada 
anak-anak Saudara-saudara, dengan menjawab pertanyaan-
pertanyaan ini :  

 
❖ Percayakah saudara kepada Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara 

kita; kepada Yesus Kristus, Anak-Nya, Tuhan dan Juruselamat kita; 
dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? 

❖ Apakah Saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan 
Saudara berlaku juga untuk anak Saudara? 

❖ Apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak 
saudara ini dan mengajarkan Firman Allah kepadanya? 

 
Apakah jawaban …………………….nama orangtua/wali (Suami dan Istri) 

Pdt menyebutkan nama orangtua/wali (suami & istri) satu persat 
 dan mereka menjawab satu persatu 

 
Calon : YA, SAYA PERCAYA DAN BERJANJI. 

UUmmaatt  bbeerrddiirrii  
 

DD..  PPEENNGGAAKKUUAANN  IIMMAANN  RRAASSUULLII      
Pnt : Saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita mengikrarkan iman kita 

bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan membaptiskan 
anak-anaknya dengan mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli 
demikian : 

U : Aku percaya……. 
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EE..  NNYYAANNYYIIAANN  “Pandang, Ya Bapa, Dalam Rahmat-Mu” KJ 304:1-2  
 

Pandang, ya Bapa, dalam rahmat-Mu 
kami umat-Mu yang berkumpul ini, 
membawa anak pada-Mu di sini 
dalam percaya akan janji-Mu. 
 

Kami beroleh hidup yang baka 
dari Engkau, ya Bapa yang di sorga, 
dan anak ini Kaukuduskan juga: 
biarlah Kristus Sumber hidupnya! 

 

(Pendeta turun dari mimbar) 

 

JJeemmaaaatt  dduudduukk  

FF..  PPEELLAAYYAANNAANN  BBAAPPTTIISSAANN  
(Orangtua/wali diminta membawa anak/anak-anak mereka maju kedepan) 
 

Pendeta : …………………..(nama anak), aku membaptiskan engkau dalam 
nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 
(Percikan dilakukan sekali) 

 
(Orangtua/wali dan anak-anak mereka kembali ke tempat duduk. Sesudah 
semuanya selesai, pendeta meminta seluruh orangtua/wali bersama dengan 
anak/anak-anak mereka untuk berdiri serentak, dan mengucapkan berkat) 

 
Pdt : Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan 

memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. 

U : (Menyanyikan doksologi dengan berdiri, menurut KJ 303a) 
 

Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, 
Sorga dan bumi, puji t’rus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus! Amin. 

 
(Umat duduk, para orangtua/wali bersama dengan anak-anak mereka tetap berdiri) 

 

GG..  PPEESSAANN  BBAAGGII  OORRAANNGGTTUUAA//WWAALLII  
Pdt : Saudara-saudara, dengan baptisan, Tuhan memberi anak 

Saudara kepada suatu kehidupan yang baru. Hendaklah Saudara-
saudara bersungguh-sungguh untuk membantu mereka agar 
mereka bertumbuh dalam iman sehingga kehidupan baru 
mereka semakin kuat setiap hari. Saudara perlu mendidik anak-
anak Saudara hingga mereka berangsur-angsur mengerti makna 
perjanjian Allah serta FirmanNya, dan pada waktunya mengaku 
iman percayanya sendiri sepenuh hati. 
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HH..  PPEESSAANN  BBAAGGII  JJEEMMAAAATT  
(Para orangtua/wali bersama dengan anak/anak-anak mereka diminta 
menghadap ke arah Jemaat) 
 

Pdt : Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah anak-anak ini sebagai 
anggota-anggota persekutuan tubuh Kristus dan pewaris 
Kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah mereka 
dan orangtua/wali mereka dalam pendidikan iman mereka! 

U : Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut 
Saudara-saudara, untuk bersama dengan kami bersekutu serta 
bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita satu tubuh 
dalam Dia. 

 
(para orangtua/wali bersama dengan anak-anak dipersilahkan duduk kembali) 

 

II..  NNYYAANNYYIIAANN  “Pandang, Ya Bapa, Dalam Rahmat-Mu” KJ 304:3-4 
 

Kiranya oleh Roh dan Firman-Mu 
Anak-Mu Kauterangi, Kaukuatkan, 
hatinya pun kiranya Kaulayakkan 
untuk menjadi kediaman-Mu. 
 
Buatlah dia anak-Mu penuh 
dan namanya yang kini disebutkan 
Kautulis dalam Kitab Kehidupan 
jadi anggota tubuh Putra-Mu. 

 
 

K E M B A L I  K E  H A L A M A N  5  
( L I T U R G I  D O A  S Y A F A A T )  

 

 


