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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 : Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setia-Mu, 
U : hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar!  
PL1 : Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, 
U : dan tahirkanlah aku dari dosaku!  
PL1 : Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, 
U : aku senantiasa bergumul dengan dosaku.  
PL1 : Terhadap Engkau, terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa 
U : dan melakukan apa yang Kauanggap jahat, 
PL1 : supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, 
U : bersih dalam penghukuman-Mu.  
PL1 : Bersihkanlah aku dari pada dosaku dengan hisop, 
  maka aku menjadi tahir, 
U : basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju!  
PL1 : Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, 
U : biarlah tulang yang Kauremukkan bersorak-sorak kembali!  
PL1 : Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku, 
U : hapuskanlah segala kesalahanku!  
PL1 : Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, 
U : dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh!  
PL1 : Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, 
U : dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus dari padaku!  
PL1 : Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan 
  karena selamat yang dari pada-Mu, 
U : dan lengkapilah aku dengan roh yang rela!  
PL1 : Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu 
  kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, 
U : supaya orang-orang berdosa berbalik kepada-Mu. 
  (Mazmur 51:3-6,9-15) 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Dari Kungkungan Malam Gelap” NKB 10:1-3 
 

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

Semua Dari kungkungan malam gelap, Yesus, Tuhan, ‘ku datanglah; 
masuk ke dalam t’rang-Mu tetap; Yesus, ‘ku datanglah. 
Dari sengsara, sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib. 
Dan kurindukan dosaku raib, Yesus, ‘ku datanglah. 
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Semua  Dari hidupku yang bercela, Yesus, Tuhan, ‘ku datanglah; 
masuk ke dalam t’rang mulia, Yesus, ‘ku datanglah. 
Dari gelombang bah menderu, masuk ke dalam kasih teduh 
dan ‘ku tinggalkan susah, keluh, Yesus, ‘ku datanglah. 

 
Semua  Dari gelisah, angkuh, sesat, Yesus, Tuhan, ‘ku datanglah; 

masuk ke dalam naungan berkat, Yesus, ‘ku datanglah. 
Dari kecewa, hati sendu, masuk ke dalam t’rang kasih-Mu 
dan sukacita pun milikku, Yesus, ‘ku datanglah. 
  

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

Penyelamat dunia. 
U   : (Menyanyikan KJ 476b) Amin 

 
4. SALAM 

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

Duduk 

 
5. NAS PEMBUKA 

PL2 : Saudara-saudari, ingatlah, 
  “. . . Kristus tidak memuliakan diri-Nya sendiri dengan menjadi Imam 

Besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepada-Nya: "Anak-
Ku Engkau! Engkau telah Kuperanakkan pada hari ini" . . . Dan 
sekalipun Ia adalah Anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang 
telah diderita-Nya, dan sesudah Ia mencapai kesempurnaan-Nya, Ia 
menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat 
kepada-Nya, . . .” (Ibrani 5:5,8,9) 

 
6.  NYANYIAN JEMAAT – “Tuhan, Ajarkanlah Kehendak-Mu” KMM 105:1,3 

 
Semua Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu; 

nyatakan jalan-Mu dan Firman-Mu. 
Kus’rahkan hidupku pada bimbingan-Mu; 
dekatkan diriku kepada-Mu. 

 
Semua Ajarlah kukenal kuasa-Mu – 
 dalam derita pun kupandang ‘Kau. 
 Hingga di dalam-Mu ‘ku bersejahtera 
 dan kebimbanganku hilang seg’ra. 
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7. LILIN PRAPASKAH dan PENGAKUAN DOSA 
 
PL2 : Yesus hadir dan berkarya demi mengungkapkan kabar baik bagi dunia. 

Tentu saja Dia punya kebebasan, untuk menentukan apa hal 
menyenangkan yang mau Dia lakukan. Akan tetapi, Dia justru memilih 
untuk tetap setia pada jalan yang dikehendaki oleh Sang Bapa. Dia 
berjalan menyusuri kampung, kota, bukit, dan pantai, untuk 
memberitakan anugerah kehidupan kekal. Yesus terus berjalan, 
walaupun Dia sendiri sadar bahwa hidup-Nya sebagai manusia akan 
segera berakhir dengan tidak menyenangkan. Yesus maju menyongsong 
derita, sambil tekun memperkenalkan kasih Bapa; Dia tetap melangkah 
demi kemuliaan Sang Bapa. 

 
  Maukah kita setia berjalan bersama Kristus, meskipun penderitaan 

menerpa? 
   

Hening 
   
PL2 : Ketika kita memadamkan lilin ini, kita mengakui betapa buntunya 

kehidupan pada jalan yang tidak dikehendaki Tuhan. 
 

Lilin Pra Paskah V dipadamkan 
 

U : (Menyanyikan “Tuhan, Kasihani Kami” KJ 43) 

 
 
PL2 : Ya Tuhan, kami kadang takut kehilangan relasi dengan sesama, lalu tanpa 

sadar kami perlahan-lahan justru memutuskan relasi dengan-Mu. Kami 
lebih mudah meninggalkan jalan yang Tuhan kehendaki, karena terasa 
berat dan tidak menyenangkan. Kami lalu memilih jalan yang 
membahagiakan diri sendiri. Kami mohon: 

U : (Menyanyikan “Tuhan, Kasihani Kami” KJ 43) 
 
PL2 : Kekayaan, jabatan, status sosial, kekuasaan, dan cinta sering kami 

perjuangkan dengan berbagai cara, hanya demi mendapatkan 
penghormatan dan pengakuan dari sesama. Kami mencari kemuliaan di 
hadapan manusia dan mengabaikan kemuliaan sejati yang Tuhan 
sediakan. Kami mohon: 

U : (Menyanyikan “Tuhan, Kasihani Kami” KJ 43) 
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PL2 : Kami tidak mau susah dan menderita. Namun, tanpa sadar, seringkali 
kami justru membuat orang lain susah dan menderita akibat perkataan 
maupun perbuatan kami. Kami mohon: 

U : (Menyanyikan “Tuhan, Kasihani Kami” KJ 43) 

 
 
PL2 : Tuhan, dengarkanlah permohonan kami. Amin. 

 

Berdiri 

 
8. BERITA ANUGERAH 

 
PF : "Sungguh, hatinya melekat kepada-Ku, maka Aku akan meluputkannya, 

Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal nama-Ku. Bila ia berseru 
kepada-Ku, Aku akan menjawab, Aku akan menyertai dia dalam 
kesesakan, Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan 
panjang umur akan Kukenyangkan dia, dan akan Kuperlihatkan 
kepadanya keselamatan dari pada-Ku." (Mazmur 91:14-16) 

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

 
(SALAM DAMAI) 

 
9.  NYANYIAN JEMAAT – “Sebuah Nama yang Permai” NKB 71:1,3 

 
Semua Sebuah nama yang permai, sedaplah kudengar; 

kurindu menyanyikannya, membuat bergemar. 
   ‘Ku mengasihi-Nya, Yesus Penebusku, 
   ‘ku mengasihi-Nya, membalas kasih-Nya! 
 
Semua Terungkap kasih dan berkat yang dib’ri Bapaku, 

meskipun jalanku berat, tetaplah langkahku. 
   ‘Ku mengasihi-Nya, Yesus Penebusku, 

 ‘ku mengasihi-Nya, membalas kasih-Nya! 
 
 

Duduk 
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10. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 
11. PEMBACAAN ALKITAB – Yohanes 12:20-33 

 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta memeliharanya, 
HOSIANA!” 
 
Semua : (menyanyikan) “Hosiana”  (melodi KJ 473a) 

 
 

12. KHOTBAH  
 
13. SAAT TEDUH 
 
14. PADUAN SUARA / KELOMPOK VOKAL 
 
 

Berdiri 

 
 
15. PENGAKUAN IMAN (dipimpin PL3) 

 

PL3 : Dengan sikap berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita, 
menurut Pengakuan Iman Rasuli: 

 
Aku percaya kepada Allah . . . . . 

 
 

Duduk 

 
 

PP EE LL AA NN TT II KK AA NN   BB AA DD AA NN   PP EE LL AA YY AA NN AA NN   JJ EE MM AA AA TT   (( BB PP JJ ))   
(( PP UU KK UU LL   00 88 .. 00 00 ,,   11 00 .. 00 00 ,,   11 77 .. 00 00   &&   11 99 .. 00 00   WW II BB ))   

PPiinnddaahh  kkee  HHaallaammaann  99  
 
 
 
16. DOA SYAFAAT (diakhiri dengan menyanyikan Doa Bapa Kami) 
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17. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3) 
 

a. Ajakan Persembahan 
PL3 : Saudara-saudari, pemazmur bersaksi: 
  “TUHAN memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku, Ia 

membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku, sebab aku 
tetap mengikuti jalan TUHAN dan tidak berlaku fasik terhadap 
Allahku. Adapun Allah, jalan-Nya sempurna; janji TUHAN adalah 
murni; Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung 
pada-Nya. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu di 
antara bangsa-bangsa, ya TUHAN, dan aku mau menyanyikan 
mazmur bagi nama-Mu." (Mazmur 18:21-22,31,50) 

 
b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   

    “Yang Mau Dibimbing Oleh Tuhan” KJ 379:1,4,5,7 
 
Semua  Yang mau dibimbing oleh Tuhan 

dan yang berharap tak henti, 
akan mendapat pertolongan, 
bahkan di saat terpedih. 
Tuhanlah dasar imannya, 
bukanlah pasir alasnya. 

 

Perempuan Pada-Nya ada sukacita; 
   nantikan saja waktunya. 
   Bila kau tulus dan setia, 
   Tuhan menolong segera. 
   Ia beri berkat penuh 
   yang tak terduga olehmu. 
 

Laki-laki  Jangan kausangka bahwa Tuhan 
‘kan meninggalkan anak-Nya 
dan bahwa hanya kemujuran 
tanda dan bukti kasih-Nya. 
Nanti bagimu nyatalah 
betapa agung maksud-Nya. 

 

Semua  Tetaplah kau di jalan Tuhan, 
setia dalam tugasmu: 
dengan berkat yang tak berkurang 
dibarui-Nya hidupmu. 
Yang kepada-Nya berserah 
tak ditinggalkan oleh-Nya. 

 

Berdiri 

 
c. Doa persembahan 
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18. NYANYIAN JEMAAT – “Ikut Dikau Saja, Tuhan” KJ 376:1-3  

 
Semua Ikut Dikau saja, Tuhan, jalan damai bagiku; 

aku s'lamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. 
Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi pada-Mu: 
Dalam Dikau, Jurus'lamat, 'ku bahagia penuh! 

 
Perempuan Ikut Dikau di sengsara, kar'na janji-Mu teguh: 

atas kuasa kegelapan 'ku menang bersama-Mu. 
Semua Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi pada-Mu: 

Dalam Dikau, Jurus'lamat, 'ku bahagia penuh! 
 
Laki-laki Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, 

hanya turut kehendak-Mu dan pada-Mu berserah. 
Semua  Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi pada-Mu: 

Dalam Dikau, Jurus'lamat, 'ku bahagia penuh! 
 
 

19. PENGUTUSAN 
PF : Pergilah dan tetaplah setia pada jalan yang Tuhan kehendaki!  
U : Kita akan melangkah bersama Tuhan pada jalan-Nya, meskipun 

kesukaran yang harus ditempuh. Jalan itu mungkin hina di mata 
dunia, namun sesungguhnya mulia di dalam Tuhan. Bersama Dia, apa 
pun keadaannya, kita pasti bahagia. 

 
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 selama-lamanya!” (1Petrus 5:10-11) 
U :  “Amin” PKJ 293 

 
 

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab) 
 

21. NYANYIAN JEMAAT – “Ikut Dikau Saja, Tuhan” KJ 376:4  

 
Semua Ikut dalam kesucian, lahir, batin yang bersih; 

aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. 
 Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi pada-Mu: 

Dalam Dikau, Jurus'lamat, 'ku bahagia penuh! 
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P E L A N T I K A N  B A D A N  P E L A Y A N A N  J E M A A T  (  B P J  )  
 

0011..  PPEENNGGAANNTTAARR    
Pdt :  Sebagai gereja Yesus Kristus, kita dipanggil untuk berperanserta dalam 

mengerjakan misi Allah, yaitu karya Allah yang membebaskan dunia 
dan manusia dari dosa dan membawa dunia serta manusia kepada 
kehidupan baru yang sesungguhnya dalam relasi yang benar dengan 
diri-Nya, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Dalam rangka 
berperanserta mengerjakan misi Allah itu, gereja melaksanakan 
misinya, yaitu mengusahakan damai sejahtera –yaitu syalom– yang 
berisikan keadilan, perdamaian, dan keutuhan seluruh ciptaan. Misi 
gereja ini dilaksanakan di tengah-tengah situasi yang senantiasa 
berubah dan berkembang. Karena itu agar dapat melaksanakan misinya 
dengan baik, gereja dalam keseluruhan dan keutuhannya dipanggil 
untuk terus menerus melakukan pembangunan jemaat yaitu 
pembangunan spiritual dalam pengertian yang seluas-luasnya. 

 
Pada hakikatnya Allahlah pelaku utama dalam pembangunan gereja. 
Namun demikian Allah berkenan memilih dan memakai umat-Nya 
menjadi rekan sekerja-Nya sebagai pelaku dalam pembangunan gereja 
dengan semua talenta yang Allah percayakan kepadanya. Dengan 
demikian panggilan untuk melayani sesungguhnya adalah anugerah 
tetapi sekaligus juga tanggungjawab. Sehubungan dengan itulah, 
beberapa saudara di antara kita pada hari ini akan dilantik sebagai Badan 
Pelayanan Jemaat dari GKI Kebayoran Baru untuk masa pelayanan tahun 
2018 s/d 2020. 

  

  
0022..  DDOOAA  SSYYUUKKUURR  

Pdt :  Kami bersyukur karena Engkau setia bekerja dalam hidup kami, 
memampukan kami menanggapi panggilanMu untuk ambil bagian 
dalam pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Kami bersyukur karena Engkau 
telah memanggil Saudara-saudara kami ini ke dalam pelayanan di 
bidang-bidang khusus di Jemaat ini. Teguhkanlah Saudara-saudara ini 
dalam kebenaran-Mu, pimpinlah mereka dengan Roh Kudus, serta 
mampukanlah mereka melaksanakan pelayanan mereka dengan kuasa-
Mu. Jadikanlah mereka hamba-hamba Kristus yang baik dan setia. Serta 
jadikanlah pelayanan mereka sebagai pelayan yang berbuah bagi 
kemuliaan-Mu.Amin 

 
0033..  PPEERRNNYYAATTAAAANN  KKEEYYAAKKIINNAANN  DDAANN  JJAANNJJII  

 
Pdt :  Pertama-tama, perkenankanlah saya membacakan nama-nama dari 

Saudara-saudara yang akan dilantik, sebagai berikut: 
...................(Sebutkan/bacakan nama-nama calon  seluruhnya) 
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Sekarang saya mengundang Saudara-saudara yang akan dilantik untuk 
berdiri, untuk menyatakan keyakinan dan janji Saudara-saudara dengan 
jujur dan tulus hati di hadapan Tuhan dan Jemaat-Nya. 

 
(Para Calon berdiri) 

 
Saudara-saudara telah menyatakan kesediaan Saudara untuk ambil 
bagian dalam pelayanan di Jemaat ini melalui Badan-badan 
Pelayanannya. 
 Percayakah Saudara-saudara bahwa sesungguhnya Allah sendiri, 

melalui jemaat-Nya di sini, yang telah memanggil Saudara-saudara 
ke dalam pelayanan ............................... (nama bidang/bidang-
bidang pelayan jemaat) ? 

 Yakinkah saudara bahwa Allah yang telah memanggil Saudara-
saudara ke dalam pelayanan akan tetap memimpin, menolong, 
dan memampukan Saudara-saudara dalam melaksanakan 
pelayanan Saudara-saudara? 

 Karena itu berjanjikah Saudara-saudara untuk melakukan 
pelayanan Saudara-saudara dengan segenap kemampuan, 
kesetiaan dan sukacita? 

 
Apakah jawab Saudara? 
 
Calon: Ya, saya percaya, yakin, dan berjanji. 

  
(semua calon menjawab secara bersam-sama) 

  

  
0044..  PPEELLAAYYAANNAANN    PPEELLAANNTTIIKKAANN  

Pdt :  Allah sumber damai sejahtera yang telah memanggil saudara-saudara 
ke dalam pelayanan.........................(nama bidang/ bidang-bidang 
pelayan jemaat) kiranya menguduskan dan memelihara roh, jiwa, dan 
tubuh saudara, hingga tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, 
Tuhan kita. Ia yang memanggil saudara adalah setia, Ia juga akan 
menggenapinya. Amin. 

 
 
(Sementara penumpangan tangan berlanjut, umat dengan spontan berdiri 

menyambut dengan menyanyikan) 
 

U :  (doksologi menurut Kidung Jemaat 303a) 
   

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

Umat duduk 
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0055..  PPEESSAANN  BBAAGGII  PPEELLAAYYAANN--PPEELLAAYYAANN  BBAARRUU  
Pdt :  Saudara-saudara pelayan-pelayan Tuhan yang baru, inilah Jemaat 

Tuhan yang menantikan pelayanan Saudara-saudara. Karena itu, 
berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan 
Tuhan! Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan 
jerih payahmu tidak sia-sia. 

 
Pelayan-pelayan yang baru:  

Kami akan menggunakan seluruh talenta dan kemampuan, yang Allah 
telah karuniakan kepada kami, untuk melakukan pelayanan yang 
dipercayakan kepada kami ini dengan rendah hati, lemah lembut dan 
sabar, serta menunjukkan kasih dalam saling membantu. 

 
 
 

0066..  PPEESSAANN  BBAAGGII  JJEEMMAAAATT  
(Para pelayan baru diminta menghadap ke arah Jemaat) 
 
Pdt :  Saudara-saudara, inilah pelayan-pelayan Tuhan yang baru. Sambutlah, 

dukunglah, dan bekerjalah bersama mereka dalam membangun jemaat 
Tuhan. 

U : Kami menyambut mereka dan akan mendukung serta bekerjasama 
dengan mereka, dengan sungguh-sungguh dalam kasih. 

 
 

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