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

Berdiri 

 
1.  MAZMUR PEMBUKA 

PL1 : TUHAN itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. 
U : Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang.  
PL1 : TUHAN itu maha besar di Sion, 
U : dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa.  
PL1 : Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu 
  yang besar dan dahsyat; 
U : Kuduslah Ia!  
PL1 : Raja yang kuat, yang mencintai hukum, 
U : Engkaulah yang menegakkan kebenaran; 
PL1 : hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, 
U : Engkaulah yang melakukannya.  
PL1 : Tinggikanlah TUHAN, Allah kita, 
U : dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kaki-Nya! 
  Kuduslah Ia! 
PL1 : Tinggikanlah TUHAN, Allah kita, 
U : dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus! 
  Sebab kuduslah TUHAN, Allah kita! (Mazmur 99:1-5,9) 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Abadi, Tak Nampak” PKJ 1:1,2,4 
 

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

Semua Abadi, tak nampak, Yang Mahaesa, 
yang tak terhampiri terang takhta-Nya, 
yang dalam Putra-Nya telah dikenal, 
bagi-Nyalah hormat dan kuasa kekal.  

 
Semua Ibarat cahaya berkarya tenang, 

wibawa rajawi kekal Kaupegang. 
Teguh bagai gunung keadilan-Mu 
dan awan-Mu sarat dengan kasih-Mu.  
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Semua Ya Bapa, Pencipta segala terang, 
dipuji malaikat di surga cerlang; 
pun kami memuji, pun kami sembah 
Engkau yang bertakhta di cah’ya baka.  

 
3. VOTUM 

PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, Allah yang Mahamulia. 
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, Paulus berkata: 
  "Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka 

yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari 
Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan 
gambar-Nya, dalam kemuliaan yang semakin besar." (2Korintus 3:18) 

 
6.  NYANYIAN JEMAAT – “Yesus Berpesan” KJ 422:1-3 

 
Semua Yesus berpesan: Dalam malam g’lap 

kamu harus jadi lilin gemerlap; 
anak masing-masing di sekitarnya, 
dalam dunia ini bersinarlah! 
 

Semua Yesus berpesan: Bersinarlah t’rang; 
lilinmu Kulihat malam dan siang. 
Anak masing-masing di sekitarnya, 
untuk hormat Tuhan, bersinarlah! 

 
Semua Yesus berpesan: Dunia penuh 

banyak macam dosa, duka, dan keluh. 
Anak masing-masing di sekitarnya, 
untuk sesamamu, bersinarlah! 
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7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 

8. NYANYIAN JEMAAT – “Ya Allahku, Di Cah’ya-Mu” KJ 25:1,3,5 
 
Semua  Ya Allahku, di cah’ya-Mu tersingkap tiap noda. 
   Kaulihatlah manusia penuh lumuran dosa. 
 

Semua  Kepada-Mu tujuanku! Kau tak membuang aku.  
   Putra-Mulah selamanya Jalanku ke takhta-Mu. 
 

Semua  Ya Tuhanku, percayaku kiranya Kautumbuhkan, 
  hingga teguh di kasih-Mu yang baik kulakukan. 
 

Berdiri 

 
9. BERITA ANUGERAH 

 

PF : "Sebab beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku mengalirkan 
kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa 
seperti batang air yang membanjir; kamu akan menyusu, akan 
digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Aku akan menaruh tanda di 
tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-
orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, . . . ke pulau-pulau yang 
jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang Aku dan yang 
belum pernah melihat kemuliaan-Ku, supaya mereka memberitakan 
kemuliaan-Ku di antara bangsa-bangsa." (Yesaya 66:12,19) 

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

 
(SALAM DAMAI) 

 
10.  NYANYIAN JEMAAT – “Besarkan Nama Tuhan” KJ 46:1,5 

 
Semua Besarkan nama Tuhan, Haleluya; 

kasih-Nya tak berkurang, Haleluya! 
Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, 
berkat-Nya ditemukan, Haleluya! 

 

Semua Besarkan nama Tuhan, Haleluya; 
di dunia serukan kemuliaan-Nya! 
Janji-Nya dikukuhkan demi manusia: 
besarkan nama Tuhan, Haleluya! 
 

Duduk 
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11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Lukas 9:28-43a 
 

Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HALELUYA!” 
 
Semua : “Haleluya”   NKB 223b 

 
 

13. KHOTBAH  
 

14. SAAT TEDUH 
 

15. PADUAN SUARA / KELOMPOK VOKAL 
 

PELAYANAN SAKRAMEN  
BAPTISAN KUDUS DEWASA dan PENGAKUAN PERCAYA 

(Untuk Ibadah pkl. 08.00 dan 10.00, pindah ke halaman 8) 
 

16. PENGAKUAN IMAN - Tidak untuk Jam 08.00 & 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, pemazmur berkata: 
  “Aku mau bersyukur kepada-Mu di antara bangsa-bangsa, 

ya TUHAN, dan aku mau bermazmur bagi-Mu di antara 
suku-suku bangsa; sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, 
dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu 
mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu 
mengatasi seluruh bumi.” (Mazmur 108:4-6) 
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b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   
   “Yesus Inginkan Dirimu Bersinar T’rang” GB 116:1-3 

 
 
 

Pemandu  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semua Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya 

bagi semua orang yang berkesah. 
Jadikan firman-Nya pelita bagimu, 
agar hidupmu jadi saksi teguh. 

 Di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu, 
 ingatlah Kristus minta darimu; 

pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, 
  supaya dunia mengagungkan nama-Nya. 
 
Semua Walau terkadang jalan hidupmu kelam, 

pelitamu tetap bersinar terang. 
Janganlah padam hanya kar’na kemelut, 
Tuhan inginkan kau bersinar terus. 

 Di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu, 
 ingatlah Kristus minta darimu; 

pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, 
   supaya dunia mengagungkan nama-Nya. 
 

Berdiri 
 

c. Doa persembahan 
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19. NYANYIAN JEMAAT – “Dengar Panggilan Tuhan” KJ 357:1-3 
 
Perempuan Dengar panggilan Tuhan, 

dan oleh kuasa-Nya 
kau jadi anak Tuhan, 
pelayan umat-Nya. 

 
Laki-laki  Gunakanlah bakatmu, 

pemb’rian kasih-Nya; 
amalkanlah karyamu 
bagi manusia.  

 
Semua Percaya pada Tuhan, 

tangan-Nya pandumu, 
dan kasih anug’rah-Nya 
tumpuan bagimu. 

 
20. PENGUTUSAN 

PF : Pergilah, nyatakanlah kemuliaan Tuhan! 
U :  Kita berusaha untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dalam 

perkataan dan perbuatan, kapan pun dan di mana pun kita berada. 
 

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 : “Amin” KJ 478a 

 
 

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab) 
 

22. NYANYIAN JEMAAT – “Dengar Panggilan Tuhan” KJ 357:4 
 
Semua Berikanlah bantuan 

bagi sesamamu; 
pancarkan cahya Tuhan 
di dalam hidupmu. 
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PP EE LL AA YY AA NN AA NN   BB AA PP TT II SS AA NN   KK UU DD UU SS   DD EE WW AA SS AA     
dd aa nn     

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

 
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 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. 
 

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 
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  5  
( D O A  S Y A F A A T )  

 


