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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 

PL1 : TUHAN itu pengasih dan penyayang, 
U : panjang sabar dan besar kasih setia-Nya.  
PL1 : TUHAN itu baik kepada semua orang, 
U : dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan-Nya. 
PL1 : TUHAN itu penopang bagi semua orang yang jatuh 
U : dan penegak bagi semua orang yang tertunduk.  
PL1 : Mata sekalian orang menantikan Engkau, 
U : dan Engkaupun memberi mereka makanan pada waktunya;  
PL1 : Engkau yang membuka tangan-Mu 
U : dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup.  
PL1 : TUHAN itu adil dalam segala jalan-Nya 
U : dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan-Nya.  
PL1 : TUHAN dekat pada setiap orang yang berseru kepada-Nya, 
U : pada setiap orang yang berseru kepada-Nya dalam kesetiaan.  
PL1 : Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, 
U : mendengarkan teriak mereka minta tolong 
  dan menyelamatkan mereka.  
PL1 : TUHAN menjaga semua orang yang mengasihi-Nya, 
U : tetapi semua orang fasik akan dibinasakan-Nya.  
PL1 : Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada TUHAN 
U : dan biarlah segala makhluk memuji nama-Nya yang kudus 
  untuk seterusnya dan selamanya. (Mazmur 145:8-9,14-21) 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Setia-Mu, Tuhanku, Tiada Bertara” PKJ 138:1-3 
 

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

Semua Setia-Mu, Tuhanku, tiada bertara, 
di kala suka, di saat gelap. 
Kasih-Mu, Allahku, tidak berubah, 
Kaulah Pelindung abadi, tetap.  
Setia-Mu, Tuhanku, mengharu hatiku, 
setiap pagi bertambah jelas. 
Yang kuperlukan tetap Kau berikan, 
sehingga akupun puas lelas*. 
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Perempuan Musim bertanam dan musim tuaian, 
surya, rembulan di langit cerah, 
bersama alam memuji, bersaksi 
tentang setia-Mu tak bercela. 

Semua Setia-Mu, Tuhanku, mengharu hatiku, 
setiap pagi bertambah jelas. 
Yang kuperlukan tetap Kau berikan, 
sehingga akupun puas lelas. 
 

Laki-laki Ampunan dosaku, damai abadi, 
kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu, 
kini kekuatan dan besok harapan: 
Hujan berkat Kauberi padaku. 

Semua  Setia-Mu, Tuhanku, mengharu hatiku, 
setiap pagi bertambah jelas. 
Yang kuperlukan tetap Kau berikan, 
sehingga akupun puas lelas. 

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

penuh belas kasih! 
U   : (Menyanyikan “Amin” KJ 476b) 

 
 
4. SALAM 

 
PF : Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita! 
U : Ya, damai-Nya beserta kita! 
 

Duduk 

 
5. NAS PEMBUKA 

 
PL2 : Saudara-saudari, Rasul Paulus berkata: 
  “Aku berdoa, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang 

kudus dapat memahami, betapa lebarnya dan panjangnya dan 
tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih 
itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan.” (Efesus 3:18-19a) 
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6.  NYANYIAN JEMAAT – “Kasih Tuhanku” KC 18 [2x] 
 

Semua Kasih Tuhanku sungguh besar, 
tinggi dan dalam, luas benar. 
Untuk manusia Ia beri 
kasih yang suci dan abadi. 
 

7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 

8. NYANYIAN JEMAAT – “Di Muka Tuhan Yesus” KJ 29:1-4 
 
Semua  Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku. 
   Kubawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. 

 

Perempuan Di muka Tuhan Yesus tersungkur kar’na dosaku, 
   kubuka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. 

 

Laki-laki  Di muka Tuhan Yesus ‘ku insaf akan salahku; 
   bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. 

 

Semua  Di muka Tuhan Yesus kudapat kasih sayang-Nya; 
 hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. 

 

Berdiri 
 

9. BERITA ANUGERAH 
PF : "Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia TUHAN, 

perbuatan TUHAN yang masyhur, sesuai dengan segala yang 
dilakukan TUHAN kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada 
kaum Israel yang dilakukan-Nya kepada mereka sesuai dengan 
kasih sayang-Nya dan sesuai dengan kasih setia-Nya yang besar. 
Bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang 
menyelamatkan mereka; Dialah yang menebus mereka dalam 
kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan 
menggendong mereka selama zaman dahulu kala." (Yesaya 63:7,9) 

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

 

(SALAM DAMAI) 
 

10. NYANYIAN JEMAAT – “Agunglah Kasih Allahku” NKB 17:1-3 
 

Semua Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya; 
 neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. 
 Kar’na kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma, 
 Dia mencari yang sesat dan diampuni-Nya. 
    O kasih Allah agunglah! Tiada bandingnya! 
    Kekal, teguh, dan mulia! Dijunjung umat-Nya. 
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Perempuan Pabila zaman berhenti dan takhta dunia pun lebur, 
 meskipun orang yang keji telah menjauh dan tekebur, 
 namun kasih-Nya tetaplah, teguh dan mulia. 
 Anug’rah bagi manusia dijunjung umat-Nya. 
Semua   O kasih Allah agunglah! Tiada bandingnya! 

Kekal, teguh, dan mulia! Dijunjung umat-Nya. 
 

Laki-laki Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, 
 andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangganya, 
 takkan genap mengungkapkan hal kasih mulia 
 dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. 
Semua   O kasih Allah agunglah! Tiada bandingnya! 

Kekal, teguh, dan mulia! Dijunjung umat-Nya. 
 

Duduk 

 
11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Roma 9:1-18 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HALELUYA!” 
 

“Haleluya, Pujilah Tuhanmu” PKJ 295 

 
 

13. KHOTBAH  
 

14. SAAT TEDUH 
 

15. PADUAN SUARA / KELOMPOK VOKAL 
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PP EE LL AA YY AA NN AA NN   BB AA PP TT II SS AA NN   DD EE WW AA SS AA                     

&&   

PP EE LL AA YY AA NN AA NN   PP EE NN GG AA KK UU AA NN   PP EE RR CC AA YY AA   //   SS II DD II                     

PP ii nn dd aa hh   kk ee   HH aa ll aa mm aa nn   88   

pp uu kk uu ll   11 00 .. 00 00   WW II BB   

 
16. PENGAKUAN IMAN – Tidak untuk kebaktian pukul 10.00 Wib. 

PL3 : 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, bersama Pemazmur, kita berkata: 
  “Aku mau bersyukur kepada-Mu di antara bangsa-bangsa, 

ya Tuhan, aku mau bermazmur bagi-Mu di antara suku-suku 
bangsa; sebab kasih setia-Mu besar sampai ke langit, dan 
kebenaran-Mu sampai ke awan-awan.” (Mazmur 57:10-11) 

 
b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   

    “Pada-Mu, Tuhan dan Allahku” KJ 367:1-3,6 
 
Semua Pada-Mu, Tuhan dan Allahku, kupersembahkan hidupku: 

dari-Mu jiwa dan ragaku, hanya dalam-Mu 'ku teduh. 
Hatiku yang Engkau pulihkan pada-Mu juga kuberikan. 

 

Semua Di dalam Yesus Kaunyatakan, ya Bapa, isi hati-Mu: 
curahan kasih, kesukaan Engkau limpahkan bagiku. 
Andaikan orang menyadari, niscaya, Tuhan, Kau dicari. 

 

Semua Kumuliakan kuasa kasih, yang dalam Yesus terjelma; 
'ku berserah sebulat hati di dalam arus rahmat-Nya. 
Diriku tak kuingat lagi, lautan kasih kuselami. 

 

Semua Ya Yesus, nama-Mu kiranya dalam hatiku tertera, 
 supaya kasih selamanya dalam hidupku nyatalah: 
 Seluruh kata dan kerjaku biar penuh dengan nama-Mu. 
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Berdiri 
 

c. Doa persembahan 
 

19. NYANYIAN JEMAAT – “Besarlah Kasih Bapaku” KJ 389:1-3 
 
Semua Besarlah kasih Bapaku, selalu melingkupiku; 
 di mana-mana diriku diasuh-Nya. 

 
Semua Betapa kasih-Nya besar! Tak usah hatiku gentar, 
 ‘ku berbahagia benar, diasuh-Nya. 
 
Semua Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku; 
 ‘ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. 

 
20. PENGUTUSAN 

PF : Pergilah dalam kasih Tuhan! 
U : Kasih Tuhan sungguh besar, tak terbatas, dan tak dapat 

dibatasi oleh siapapun. Kita akan pergi sebagai orang-orang 
yang telah mengalami belas kasih-Nya dan mau mewujudkan 
belas kasih itu, dalam relasi kita dengan sesama dan dunia. 

 
21. BERKAT 

PF : “Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan 
memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.” (Filipi 4:7) 

 
U :  “Haleluya! Amin!” NKB 225 

 
 

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab) 
 
 

22. NYANYIAN JEMAAT – “Besarlah Kasih Bapaku” KJ 389:4 
 
Semua Ya Bapa, atas kasih-Mu yang s’lalu menaungiku, 
 kunaikkan t’rima kasihku kepada-Mu. 
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A. PENGANTAR 
Pdt : Saudara-saudara, 
  Kini akan dilayankan baptisan kudus untuk Saudara yang telah 

menyatakan imannya untuk dibaptiskan, sesuai dengan titah 
Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Matius 28:19-20a, yang Ia 
katakan sendiri kepada murid-murid-Nya: “…..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.  

 

  Saat ini juga, akan dilayankan pengakuan percaya bagi saudara-
saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima 
sakramen baptisan kudus, yaitu tanda dan meterai yang kelihatan 
atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umat-Nya dan yang 
menjadikan mereka anak-anak Allah, untuk memberikan suatu 
kehidupan yang baru, yang bersih dari dosa, dengan 
mempersatukan mereka dalam kematian dan kebangkitan Yesus 
Kristus. Saat ini, setelah mereka dewasa, mereka sendiri, dengan 
pertolongan Roh Kudus, akan menyatakan pengakuan percaya 
mereka di hadapan Tuhan dan umat-Nya. 

 

  Melalui baptisan kudus, kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, 
yaitu gereja yang kudus dan am. Melalui pengakuan percaya, kita 
menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh 
berperanserta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan 
persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan.  

   

  Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita 
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. 
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B. DOA SYUKUR 
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. Dan sekarang, ya Allah, jadikanlah baptisan kudus ini 
seperti mata air yang memancar di antara kami. Kiranya 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. Curahkanlah kepada mereka 
Roh Kudus agar dapat menjadi saksi Injil.  

 

Kami juga bersyukur, karena Engkau telah menebus kami 
melalui karya keselamatan-Mu di dalam Kristus dan 
memberikan kepada kami hidup yang baru. Kami bersyukur 
kepada-Mu, karena Engkau telah memeteraikan keselamatan 
anugerah-Mu itu pada saudara-saudara kami melalui baptisan 
yang telah mereka terima. Melalui baptisan itu, Engkau juga 
telah mempersekutukan mereka menjadi bagian dari tubuh 
Kristus, gereja-Mu, serta mengutus mereka untuk menjadi 
pelayan-pelayan dan saksi-saksi-Mu di dunia ini. Kami juga 
bersyukur atas kuasa Roh Kudus yang menjadikan mereka 
anggota-anggota dewasa dari gereja-Mu melalui pengakuan 
percaya mereka, dan memampukan mereka untuk semakin 
mengasihi dan melayani Engkau, untuk memperjuangkan 
keadilan dan perdamaian di dunia. Kami bersyukur dalam nama 
Tuhan Yesus Kristus. Amin. 
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C. PERNYATAAN IMAN (para calon baptisan dan sidi berdiri) 
Pdt : Saudara-saudara, sekarang akan dilayankan baptisan kudus bagi 

……. orang dari antara Saudara dan pengakuan percaya/sidi bagi 
……. Saudara yang lain. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya 
mengundang Saudara-saudara untuk menyatakan iman 
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 membaharui hidup kita? 

 

❖ Apakah Saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa 
berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup 
lama, hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juruselamat dan 
menjadi saksi-Nya? 

 

❖ Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota 
gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusan-Nya, yaitu 
dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan 
serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? 

 
Apakah jawaban saudara …… (nama calon) 
(Sebutkan nama calon satu per satu dan mereka menjawab satu persatu). 

  
Calon : Ya, saya percaya dan berjanji. 

Umat BERDIRI 
D. PENGAKUAN IMAN RASULI 
Pnt : Umat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita, bersama-sama 

dengan saudara-saudara yang akan dibaptis dan menyatakan 
pengakuan percaya mereka, dengan mengucapkan Pengakuan 
Iman Rasuli, demikian: 

Aku percaya …… 
Umat DUDUK 

E. NYANYIAN – “Ya Yesus, ‘Ku Berjanji” KJ 369a:1 
 

Ya Yesus, ‘ku berjanji setia pada-Mu; 
kupinta Kau selalu dekat, ya Tuhanku. 
Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, 
kar’na Engkau Temanku, Pemimpin terdekat. 
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F. PELAYANAN BAPTISAN  (Calon diminta maju ke depan dan berlutut)  
 

Pdt : …………(nama calon), aku membaptis engkau dalam nama Bapa, 
Anak, dan Roh Kudus. Amin. 
 

(Mereka yang baru dibaptis kembali ke tempat duduknya) 

            
 PELAYANAN PENGAKUAN PERCAYA  

(Pendeta mempersilakan para calon untuk maju dan berlutut. Pendeta  
menumpangkan tangan dan meneguhkan) : 
 

Pdt : Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu dengan anugerah-Mu, supaya 
ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh 
dalam Roh hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada 
bercacat cela dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus 
dalam hidup kekal. 
 

(Mereka yang baru mengaku percaya kembali ke tempat duduknya sampai 
semuanya selesai. Sesudah semua selesai, mereka yang dibaptis dan mengaku 
percaya diminta untuk berdiri, dan pendeta 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. 

 
G. PESAN BAGI ANGGOTA BAPTISAN BARU 
Pdt : Saudara, dengan baptisan, Tuhan memanggil Saudara kepada 

suatu kehidupan yang baru, dengan mengasihi Tuhan Allah 
dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi serta 
mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Berusahalah 
untuk bertumbuh dalam iman agar hidup baru saudara semakin 
kuat setiap hari dan Saudara menjadi berkat bagi sesama. 

  
PESAN BAGI ANGGOTA SIDI BARU 

Pdt : Saudara-saudara, kami  bersukacita karena Saudara-saudara 
telah berketetapan untuk mengaku iman Saudara di hadapan 
Tuhan dan Jemaat-Nya. Dalam baptisan, Saudara-saudara telah 
dipersatukan dengan Kristus, dan kini melalui pengakuan 
percaya secara penuh Saudara-saudara telah menjadi anggota-
anggota gereja-Nya yang diutus untuk menjadi saksi-saksi Injil. 
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H. PESAN BAGI JEMAAT   
 (Para anggota Baptisan Kudus Dewasa dan Sidi baru diminta menghadap ke arah 
anggota Jemaat)    
 

Pdt : Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah Saudara-saudara ini 
sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris Kerajaan 
Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling 
memeliharalah, saling menegurlah, supaya dalam kesatuan 
jemaat karya Allah nampak nyata. 

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 di dalam Dia. 

 
(Para anggota Baptisan Kudus Dewasa dan Sidi baru duduk kembali) 

 
I. NYANYIAN – “Ya Yesus, ‘Ku Berjanji” KJ 369a:3 
 

Ya Yesus, Kau berjanji kepada umat-Mu: 
di dalam kemuliaan Kau sambut hamba-Mu. 
Dan aku pun berjanji setia pada-Mu. 
Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. 

 
K E M B A L I  K E  H A L A M A N  6  
( L I T U R G I  D O A  S Y A F A A T )  

 


