PERSIAPAN
a. Saat Teduh
b. Sebelum ibadah dimulai, organis/pianis memainkan lagu-lagu gerejawi.
c. Lonceng berbunyi.
d. Pembacaan Pokok-pokok Warta Jemaat
Berdiri
1. MAZMUR PEMBUKA
PL1 : Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik!
U
: Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.
PL1 : Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus TUHAN,
U
: yang ditebus-Nya dari kuasa yang menyesakkan,
PL1 : yang dikumpulkan-Nya dari negeri-negeri,
U
: dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan.
PL1 : Ada orang-orang menjadi sakit
oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa,
U
: dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka;
PL1 : mereka muak terhadap segala makanan
U
: dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut.
PL1 : Maka berseru-serulah mereka kepada TUHAN dalam kesesakan mereka,
U
: dan diselamatkan-Nya mereka dari kecemasan mereka,
PL1 : disampaikan-Nya firman-Nya dan disembuhkan-Nya mereka,
U
: diluputkan-Nya mereka dari liang kubur.
PL1 : Biarlah mereka bersyukur kepada TUHAN karena kasih setia-Nya,
U
: karena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib
terhadap anak-anak manusia.
PL1 : Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur,
U
: dan menceritakan pekerjaan-pekerjaan-Nya dengan sorak-sorai!
(Mazmur 107:1-3,17-22)

2. NYANYIAN JEMAAT – “Inilah Hari Minggu” PKJ 11:1-3
(prosesi Alkitab – simbol Firman Allah yang siap untuk diberitakan)
Semua

Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus.
Semua orang percaya bergegas datang ke rumah-Nya.
Dengarkanlah panggilan-Nya,
Yesus mengundang engkau.
Marilah, orang percaya, marilah, datang seg’ra!

Perempuan

Mari, datang pada-Nya, menyembah serta sujud.
Mari, datang bersyukur atas kasih karunia-Nya.
Dengarkanlah panggilan-Nya,
Yesus mengundang engkau.
Marilah, orang percaya, marilah, datang seg’ra!

Semua
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Laki-laki
Semua

Biarlah firman Tuhan membentuk hidup kita
menyatakan kasih-Nya ke seluruh penjuru dunia.
Dengarkanlah panggilan-Nya,
Yesus mengundang engkau.
Marilah, orang percaya, marilah, datang seg’ra!

3. VOTUM
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, Pencipta dan Penyelamat
dunia.
U : (Menyanyikan “Amin” KJ 476b)

4. SALAM
PF : Damai sejahtera Tuhan Yesus, Sang Mesias, menyertai kita!
U : Ya, damai-Nya beserta kita!
Duduk
5. NAS PEMBUKA
PL2 : Saudara-saudari,
“Siapakah yang mengalahkan dunia, selain dari pada dia yang percaya,
bahwa Yesus adalah Anak Allah?” (1Yohanes 5:5)
6. NYANYIAN JEMAAT – “Bila Nanti Yesus Datang” KJ 274:1,3
Semua

Bila nanti Yesus datang menata intan-Nya,
tiap orang yang percaya, kepunyaan-Nya.
Tiap orang percaya kelak bercahaya
bagai intan permata di mahkota-Nya.

Semua

Anak-anak yang percaya dirangkul oleh-Nya
dan menjadi mutiara kesayangan-Nya.
Tiap orang percaya kelak bercahaya
bagai intan permata di mahkota-Nya.

7. LILIN PRAPASKAH dan PENGAKUAN DOSA
PL2 : Hidup penuh pilihan. Setiap orang tentu saja ingin menentukan pilihan
yang terbaik dalam hidupnya. Akan tetapi, setiap pilihan pun pasti ada
konsekuensinya. Percaya kepada Yesus, menjadi salah satu pilihan di
antara berbagai pilihan, yang muncul dalam kehidupan setiap hari.
Memilih Yesus, berarti kita siap dibenci dan ditolak oleh dunia. Memilih
pesona dunia dengan segala kenikmatannya, berarti siap untuk terpuruk
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dalam kegelapan. Memasuki Minggu Pra Paskah ke-4 ini, kita disadarkan
bahwa tidak sedikit orang yang bersedia memilih Yesus. Namun, apakah
kita sungguh-sungguh percaya dan setia kepada-Nya?
Hening

PL2 : Ketika kita memadamkan lilin ini, kita mengakui betapa rusaknya
kehidupan, karena manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang
Tuhan.
Lilin Pra Paskah IV dipadamkan

U : (Menyanyikan “Tuhan, Kasihanilah” PKJ 306)

PL2 : Ya Tuhan, dengan bibir ini kami sering mengaku percaya kepada-Mu, namun
perbuatan kami sering mengabaikan kehadiran-Mu. Kami mohon:
U : (Menyanyikan “Tuhan, Kasihanilah” PKJ 306)

PL2 : Kami lebih takut kehilangan kepercayaan dan pengakuan dari orang lain,
daripada menyatakan kebenaran sesuai kehendak-Mu. Kami berusaha
untuk selalu menyenangkan hati sesama, walaupun harus melakukan
berbagai tindakan yang salah dan menyedihkan hati-Mu. Kami mohon:
U : (Menyanyikan “Tuhan, Kasihanilah” PKJ 306)

PL2 : Kami mendambakan hidup kekal di dalam terang-Mu. Namun, kami
sering mudah disesatkan oleh gelapnya godaan dunia, yang justru
menjauhkan kami dari anugerah kasih-Mu. Kami mohon:
U : (Menyanyikan “Tuhan, Kasihanilah” PKJ 306)

PL2 : Tuhan, dengarkanlah permohonan kami. Amin.
Berdiri
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8. BERITA ANUGERAH
PF : ". . . Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah,
dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena
penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi
jalan pendamaian karena iman, dalam darah-Nya. Hal ini dibuat-Nya untuk
menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang
telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksud-Nya ialah untuk
menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata, bahwa Ia benar dan
juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus." (Roma 3:23-26)
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
U : Syukur kepada Allah.
(SALAM DAMAI)
9. NYANYIAN JEMAAT – “Betapa Indah Harinya” KJ 395:1,3,4
Perempuan
Semua

Laki-laki
Semua

Semua

Betapa indah harinya saat kupilih Penebus.
Alangkah sukacitanya, 'ku memb'ritakannya terus.
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.
'Ku diajari Penebus berjaga dan berdoa t'rus.
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.
Sudah 'ku jadi milik-Nya, Ia pun milikku kekal.
Yakin penuh 'ku ikutlah: suara Tuhan kukenal.
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.
'Ku diajari Penebus berjaga dan berdoa t'rus.
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.
Sentosalah, hai hatiku, Pelindungmu percayalah!
Jangan tinggalkan Tuhanmu, Sumber segala kurnia.
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.
'Ku diajari Penebus berjaga dan berdoa t'rus.
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.
Duduk

10. DOA PELAYANAN FIRMAN
11. PEMBACAAN ALKITAB – Yohanes 3:14-21
Sesudah pembacaan:
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta memeliharanya,
HOSIANA!”
Semua : (menyanyikan) “Hosiana” (melodi KJ 473a)

12. KHOTBAH
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13. SAAT TEDUH
14. PADUAN SUARA / KELOMPOK VOKAL
PELAYANAN SAKRAMEN BAPTISAN KUDUS DEWASA dan PENGAKUAN PERCAYA
( Untuk Ibadah pkl. 08.00 dan 10.00, pindah ke halaman 9 )
Berdiri
15. PENGAKUAN IMAN (dipimpin PL3) – Tidak untuk Kebaktian pukul 08.00 & 10.00 WIB
PL3 : Dengan sikap berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita,
menurut Pengakuan Iman Rasuli:
Aku percaya kepada Allah . . . . .
Duduk
16. DOA SYAFAAT (diakhiri dengan menyanyikan Doa Bapa Kami)
17. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3)
a.

Ajakan Persembahan
PL3 : Saudara-saudari,
“Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada
TUHAN. Biarlah cahaya wajah-Nya menyinari kita.”
(Adpt. Mazmur 4:6,7b)

b.

Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :
“Buatlah P’litaku T’rus Bernyala” KMM 109:1,2,4,5

Semua

Buatlah p’litaku t’rus bernyala,
Tuhan, b’rikanlah minyaknya.
Buatlah p’litaku t’rus bernyala,
hingga Fajar Agung merekah.
Hosiana, hosiana, Maharaja alam semesta.
Hosiana, hosiana, Maharaja semesta.

Perempuan

Buatlah ‘ku tetap pengikut-Mu
dan penjala manusia.
Buatlah ‘ku tetap pengikut-Mu
hingga Fajar Agung merekah.
Hosiana, hosiana, Maharaja alam semesta.
Hosiana, hosiana, Maharaja semesta.

Semua
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Laki-laki

Semua

Semua

Buatlah ‘ku tetap mengasihi,
melayani di dunia.
Buatlah ‘ku tetap mengasihi
hingga Fajar Agung merekah.
Hosiana, hosiana, Maharaja alam semesta.
Hosiana, hosiana, Maharaja semesta.
Buatlah ‘ku selalu percaya
dan tekun hingga akhirnya.
Buatlah ‘ku selalu percaya
hingga Fajar Agung merekah.
Hosiana, hosiana, Maharaja alam semesta.
Hosiana, hosiana, Maharaja semesta.
Berdiri

c. Doa persembahan
18. NYANYIAN JEMAAT – “Semua yang Letih Lesu” KJ 358:1,3
Semua

Semua yang letih lesu, berdosa, bercela,
terima rahmat Tuhanmu, percaya sabda-Nya.
Datang saja pada Yesus; kini saatnya!
Datang saja pada Yesus, t’rima rahmat-Nya.

Semua

Dialah Jalan yang benar ke damai yang baka.
Percayalah kepada-Nya dan t’rima berkat-Nya.
Datang saja pada Yesus; kini saatnya!
Datang saja pada Yesus, t’rima rahmat-Nya.

19. PENGUTUSAN
PF
U

: Pergilah dan tetaplah percaya kepada Yesus!
: Setiap hari, kita datang kepada Yesus karena kita percaya bahwa
Dialah Anak Allah, Juruselamat, dan Terang dunia. Setiap hari, kita
akan melangkah bersama Yesus di dalam dunia, sambil bersaksi
tentang kasih yang ajaib. Dengan pertolongan-Nya, kita dimampukan
untuk memberlakukan hidup yang benar dan berkenan kepada-Nya.

20. BERKAT
PF : “Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam
Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi,
meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu
menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selamalamanya!” (1Petrus 5:10-11)
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U

:

“Amin” PKJ 293

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab)
21. NYANYIAN JEMAAT – “Semua yang Letih Lesu” KJ 358:4
Semua

Bersama, mari ikutlah ke sorga mulia,
tempat kekal sejahtera penuh bahagia.
Datang saja pada Yesus; kini saatnya!
Datang saja pada Yesus, t’rima rahmat-Nya.
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P E L A Y AN AN
B A P T IS AN K U D U S D EW A S A
d a n
PENGAKUAN PERCAYA / SIDI

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 anakanak 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, AnakMu 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.
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 Saudarasaudara 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?
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❖ 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.
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 sampai semuanya
selesai. Sesudah semua selesai, mereka diminta untuk berdiri, dan pendeta
mengucapkan berkat)

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 diminta untuk berdiri, dan
pendeta mengucapkan berkat)

Pdt : Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara
hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.
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U

: (Berdiri dan menyanyikan doksologi, 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 Saudarasaudara telah menjadi anggota-anggota gereja-Nya yang diutus untuk
menjadi saksi-saksi Injil.
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 Saudarasaudara, 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 MA N
( D O A S YA F A AT )
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