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PERSIAPAN 
 Doa pribadi jemaat 

 Pengenalan lagu-lagu yang akan dinyanyikan dalam ibadah 

 Doa konsistori pelayan yang bertugas 
 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2 : Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di  
  hari Minggu, XVI Sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini akan  
  dilaksanakan peneguhan Vikaris VEGA DESRISAHARNY PUTRI SARASAK  
  dalam jabatan Pendeta/Pelayan Firman dan Sakramen GPIB. Kiranya melalui  
  ibadah ini kita mengalami kasih dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus Kepala  
  Gereja dan mensyukuri rahmat serta kuasa-Nya, yang telah memilih pelayan  
  firman dan sakramen di Gereja-Nya. Pelayan peneguhan pada ibadah ini  
  adalah Pendeta PAULUS KARISO RUMAMBI. 
 
UNGKAPAN SITUASI 
P2 : Tiada hitungan masa yang cukup ketika seseorang mempersiapkan diri  

 untuk memenuhi panggilan Tuhan menjadi pelayan-Nya. 
J : Akan tetapi yang perlu kita imani ialah Tuhan tidak pernah lalai untuk  

 memperlengkapi setiap pelayan-Nya. 
P2 : Oleh karena itu, hari ini kita akan bersama turut dalam sukacita pelayan- 
  Nya yang datang memenuhi panggilan Tuhan untuk diutus kedalam  
  persekutuan jemaat-Nya. 
 
AJAKAN BERIBADAH 
P2 : Jemaat mari berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah  
  persekutuan kita. 
 
 
 

MENGHADAP TUHAN 

 
NYANYIAN JEMAAT  PKJ 2 “ MULIA, MULIA NAMANYA “ 

 Mulia, mulia namaNya. Bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah! 
Mulia, kekuasaanNya, Memb'ri berkat bagi jemaat, Bersyukurlah! 

Reff :  
Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar! 
Mulia, mulia namaNya! Sang Penebus, Mahakudus, Mahabesar. 

 
-----Prosesi Alkitab dibawa masuk ke ruang ibadah----- 

 
Majesty, worship His Majesty unto Jesus be all glory, power and grace 
Majesty, Kingdom  Authority Flow from His throne, unto His own His anthem raise 

 Reff : 
  So exalt lift up on high, the name of Jesus 
 Magnify, come gloryfy, Christ Jesus the King 
 Majesty, Worship His Majesty,  Jesus who died, now gloryfy, King of all Kings. 
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VOTUM 
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan  
  bumi. 
J :  1    .    |    1    .    || 

 A      -       min.     
 
NAS PEMBIMBING 
PF : “ Bukan kamu yang memilih aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku  
  telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan  
  buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama- 
  Ku, diberikan-Nya kepadamu”. (YOHANES 15:16) 
 
SALAM RASULI 
PF : Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus  
  Kristus, menyertai kamu. 
J : DAN MENYERTAIMU JUGA! 
 
 NYANYIAN JEMAAT PKJ 177 : 1, 2 “ AKU TUHAN SEMESTA “ 

1.  Aku Tuhan semesta, Jeritanmu Kudengar. 
Kau di dunia yang gelap ‘Ku s'lamatkan. 
Akulah Pencipta t'rang; malam jadi benderang. 
Siapakah utusanKu membawa t'rang?  
 

  Reff: 
           Ini aku, utus aku! 
           Kudengar Engkau memanggilku. 
           Utus aku; tuntun aku; 
          ‘Ku prihatin akan umatMu. 

 
2. Aku Tuhan semesta. ‘Ku menanggung sakitmu 

dan menangis kar'na kau tak mau dengar. 
‘Kan Kurobah hatimu yang keras jadi lembut. 
Siapa bawa firmanKu? UtusanKu?    Reff : 

 
 
∼Kesaksian Pujian : P.S. PELKAT PKP JEMAAT GIDEON 
 
PENGAKUAN DOSA 
P2 : Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah mengaku  
  akan dosa-dosa kita : 

  Ya Bapa yang Rahmani yang maha kuasa adil dan berdaulat, dan yang Rahimi  
  yang penuh dengan kasih sayang, hari ini kami kembali datang kepada-Mu  
 dengan penuh kerendahan hati. Sungguh, kami malu karena begitu banyak  
 dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan melawan kehendak-Mu:   
 mulut kami jarang memuliakan nama-Mu, tetapi cenderung mudah  
 mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan sesama kami; telinga  
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 kami tipis dalam mendengarkan suatu isu atau persoalan, sehingga terkadang  
 kami dengan mudahnya menyimpulkan sesuatu dan tergesa-gesa dalam  
 bertindak. Akibatnya tindakan kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu; 
 Tangan dan kaki kami pun kadang tidak hanya dipakai untuk bekerja, tetapi  
 juga kami pakai untuk menyakiti sesama dan ciptaan lainnya. Tangan dan kaki  
 kami juga sering malas melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. 
 Untuk itu kami mengaku dengan rasa sesal dan malu ya Allah, sebab kami  
 gagal lagi untuk belajar mengasihi sesama. Kami mohon pengampunan-Mu ya  
 Tuhan, agar kami mampu belajar mengejawantahkan kasih-Mu dalam  
 kehidupan kami. Ini kerinduan dan pengakuan kami. Ampuni dosa kami. 

 
J  : NYANYIAN JEMAAT GB 32 : 1, 2 “ TUHAN YESUS “ 

1. Tuhan Yesus! Kami sering tidak patuh 
melakukan yang Engkau firmankan. 
 Tuhan Yesus. 
Kami sering tidak patuh melakukan tanggung jawab kami. 

2. Tuhan Yesus. Kami lemah, tidak mampu 
memerangi kemalasan kami.  
Tuhan Yesus. 
Kami lemah, kami rapuh. Tuhan tolong kuatkanlah kami 

Coda: 
Ampuni dosa kami. 

 
BERITA PENGAMPUNAN 
PF : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah Berita  
  Pengampunan seperti tertulis dalam ROMA 3 : 23, 24 yang mengatakan : 

“ Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan 
Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena 
penebusan dalam Kristus Yesus.” 

 Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami  
 memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa,  
 Anak dan Roh Kudus. 

J : Syukur kepada Tuhan, Amin. 
 
 
 NYANYIAN JEMAAT  GB 244 “ BAPA ENGKAU SUNGGUH BAIK “ 
 Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. 

Bapa, ‘ku bert’rimakasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku 
Kunaikan syukurku buat hari yang Kaub’ri. 
Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. 
S’lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu; 
Besar setia-Mu di s’panjang hidupku. 

 
PERINTAH HIDUP BARU 
PF : Jemaat silahkan berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru , seperti  
  tertulis dalam Efesus 5 : 6-11 yang menyatakan : 
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 “ Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena  
 hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang  
 durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang  
 dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di  
 dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang  
 hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa  
 yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam  
 perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi  
 sebaiknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu.” 
 Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam  
 hidup dan kesaksian kita di dunia. 
 

NYANYIAN JEMAAT  GB 116 : 1, 2 “ YESUS INGINKAN DIRIMU BERSINAR T’RANG” 
1. Yesus inginkan dirimu bersinar t'rang 
         agar seluruh dunia memuji-Nya. 
         Bawa cahaya-Nya di tiap langkahmu, 
         agar terang-Nya makin jauh tersebar. 
 
               Reff: 
               Di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu, 
               ingatlah Kristus minta darimu; 
               pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, 
               supaya dunia mengagungkan nama-Nya 
 
2.    Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya 
       bagi semua orang yang berkesah. 
       Jadikan firman-Nya pelita bagi-Mu, 
       agar hidupmu jadi saksi teguh.   Reff : 

 
( duduk ) 

∼Kesaksian Pujian : P.S. GP Masa ke Masa Jemaat Harapan Indah 
--Saat Teduh— 

 
(Sekretaris PHMJ membacakan SK MS ) 

 
PENEGUHAN PENDETA 
PF : Jemaat Yesus Kristus, sekarang kita akan  melangsungkan peneguhan  
  vikaris VEGA DESRISAHARNY PUTRI SARASAK dalam jabatan  
  Pendeta/ Pelayan Firman dan Sakramen di Gereja Protestan di  
  Indonesia bagian Barat. Dengarlah penjelasan yang berhubungan  
  dengan jabatan Pendeta/ Pelayan Firman dan Sakramen. 

a. TENTANG GEREJA 
Bahwa sejak semula, Allah telah menunjukan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa 
lain, dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagai nama-Nya.  
(Kisah Para Rasul 15:14)Dan ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, 
melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. (2 Petrus 3:9b). 
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b. AMANAT KRISTUS 
Tentang Pejabat-Pejabat 

Dan la-lah yang memberikan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik 
pemberitaan injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk 
memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi 
pembangunan tubuh kristus. (Efesus 4:11,12 ). 

Tentang Pengutusan 
       Tuhan Yesus berkata : ‘ Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi       
        Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu,  
        supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu  
        tetap...” (Yohanes 15:16) Ia berkata pula, ‘pergilah, sesungguhnya  
        Aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah serigala.’(Lukas   
        10:3). 
Tentang Penggembalaan 

“ Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan 
paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan 
karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah 
kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang 
dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi 
kawanan domba itu. 
 (1 Petrus 5:2-3). 

Tentang Pemberitaan Firman dan Pelayanan Sakramen 
Lalu ia berkata kepada mereka, ‘Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah injil 
kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, 
tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum’  
(Markus 16:16,17). 
‘ Sebab setiap kali kamu makan ini dan minum dari cawan ini, kamu 
memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.’ (1 Korintus 11:26). Jelas 
bahwa firman Tuhan harus terus diberitakan dan Sakramen Baptisan dan 
Perjamuan harus dilayankan sebagai suatu kesaksian dan peringatan tentang 
kematian dan kebangkitan Kristus supaya semua orang percaya dan kepada 
Yesus Kristus dan diselamatkan. 

c. JANJI TUHAN 
Tuhan Yesus berkata, ‘Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu.Aku 
datang kembali kepadamu.’ (Yohanes 14 : 18). 
‘ Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.’ 
(Matius 28 : 20). 
‘Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah 
mengalahkan dunia (Yohanes 16:33). 
‘ Sebab itu janganlah kamu kuatir dan berkata : Apakah yang akan kami makan? 
Apakah yang kami minum? Apakah yang akan kami pakai?...Bapamu yang disorga 
tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah 
dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepada 
kamu.’(Matius 6:31-33)’...sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya.’ 
(Matius 10:10). 

 



h a l , 6  

DOA PENGUATAN 
PF : Sebelum Saudari VEGA DESRISAHARNY PUTRI SARASAK  
  mengucapkan pengakuan dan janjinya, mari berdoa : 
  Ya Allah, yang Mahakuasa dan kekal, Engkau mengajarkan kami agar  
  kami senantiasa mendoakan semua orang yang bekerja dan  
  mengabdikan diri bagi pelayan-Mu ini. Kami mohon kepada-Mu,  
  curahkanlah Roh Kudus-Mu dalam hidup hamba-Mu ini, dan  
  kuatkanlah dia dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan-Mu.  
  berilah Firman-Mu selalu menguasai seluruh kehidupannya, agar  
  dengan penuh keberanian dan sukacita, ia memberitakan rahasia  
  Injil-Mu, dan dengan ketekunan dan kesabaran ia melayani tugas  
  panggilannya dalam pengharapan yang teguh akan janji-janji-Mu,  
  sehingga oleh pelayanannya, Jemaat-Mu dapat dibangun dan  
  dilengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin.  
 
PENGAKUAN DAN JANJI 
PF : Saudari VEGA DESRISAHARNY PUTRI SARASAK dipersilahkan berdiri  
  mengucapkan pengakuan dan janji saudari dengan menjawab  
  pertanyaan-pertanyaan berikut : 
Pertama : Apakah saudari percaya dan yakin bahwa Tuhan Allah di dalam  

 Yesus Kristus melalui Gereja-Nya, telah memanggil, memilih dan  
 menetapkan saudari sebagai hamba-Nya untuk melayani dan  
 bersaksi, memberitakan Injil Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus  
 di manapun saudari diutus? 

Kedua : Apakah saudari bersedia ditempatkan di mana pun dan berjanji  
  untuk tetap setia menjalankan tugas sebagai Pendeta/ Pelayan  
  Firman dan Sakramen di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat,  
  selalu bertekun dalam iman, pengharapan dan kasih, menjadi  
  teladan dalam berbuat baik serta berupaya penuh semangat  
  mengembangkan pelayanan untuk membangun Jemaat dengan  
  karunia, talenta dan kemampuan yang saudari miliki? 
Ketiga : Apakah saudari bersedia merahasiakan apapun yang dipercayakan  
  kepada saudari sebagai pejabat Gereja dan mempertahankan  
  rahasia itu terhadap siapa pun dan dalam keadaan apa pun; dan  
  apakah saudari bersedia ditegur serta dikenai sanksi dan disiplin  
  Gereja jika saudari melakukan suatu kejahatan dan atau melalaikan  
  tugas panggilan dan pengutusan saudari sebagai pejabat Gereja  
  Protestan di Indonesia bagian Barat? 
PF : Saudari VEGA DESRISAHARNY PUTRI SARASAK 
  Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan Jemaat-Nya sebagai  
  saksi? 
Calon Pendeta : Ya, dengan segenap hatiku. 
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JANJI JEMAAT 
PF : Jemaat dipersilahkan berdiri  untuk mengucapkan janjinya. 
  Apakah saudara-saudara mengakui wibawa rasuli dari Pendeta/  
  Pelayan Firman dan Sakramen sebagaimana ia telah menerimanya  
  dari Tuhan Yesus, Kepala Gereja? 
  Apakah saudara-saudara berjanji untuk membantu serta mendukung  
  dia dengan segala kemampuanmu, sehingga ia dapat melaksanakan  
  tugas panggilan dan pengutusan di antara kamu dengan penuh  
  sukacita demi kemuliaan Tuhan? 
PF : Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan hamba-Nya? 
Jemaat : Kami berjanji !  
 

( Duduk ) 
 PF  turun dari mimbar dan para pendeta berdiri kelilingi calon pendeta 
 (calon pendeta menyanyi GB 101 : 1) 
 

1. Ya Tuhan, Rajaku, Kau panggil aku ini 
menjadi hamba-Mu, bentara-Mu di sini. 
B'ri kuat dan sabar, b'ri hati ku teguh 
dan aku bekerja menurut maksud-mu. 
 

PENEGUHAN 
PF : Saudari VEGA DESRISAHARNY PUTRI SARASAK berdasarkan  
  pengakuan dan janji saudari juga janji Jemaat maka kami  
  meneguhkan saudari sebagai Pendeta/ Pelayan Firman dan     
  Sakramen Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat di dalam nama  
  Bapa dan  Anak dan Roh Kudus. Amin. 
 
( Calon pendeta berlutut-jemaat berdiri, Calon Pendeta & Pendeta menyanyi Bait 2 ) 
 

2.  Kiranya Roh Kudus hendak mengajar aku 
yang patut kukerja, betapa kehendak-Mu. 
B'ri dalam hidupku kasih-Mu nyatalah 
dan nama-Mu besar dimuliakanlah. 

 
PENUMPANGAN TANGAN 
PF : Hiduplah menurut janji dan pengakuanmu; laksanakan tugas  
  panggilan dan pengutusanmu dengan setia dan dalam sikap  
  takut akan Tuhan serta terimalah berkat Tuhan : 
  Allah, Bapa Mahakuasa yang telah memanggil dan menetapkan  
  engkau di dalam Yesus Kristus menjadi hamba-Nya akan menyertai  
  dan memberkati engkau dengan rahmat-Nya serta memenuhi  
  engkau dengan Roh Kudus yang menguatkan iman dan kesetiaanmu  
  untuk melayani dan bersaksi bagi kemuliaan-Nya. 
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Jemaat : GB. 402b 

  
 

 
( Pendeta baru berdiri ) 

 
PENGENAAN STOLA 
PF : Saudari VEGA DESRISAHARNY PUTRI SARASAK  terimalah stola ini  
  sebagai tanda pengesahan dan pengakuan terhadap wibawa ilahi  
  yang melekat pada jabatan saudari dalam Gereja Tuhan. 
 

( Para pendeta kembali ke tempat duduk/Jemaat duduk ) 
 

PENYERAHAN ALAT-ALAT PELAYAN 
PF  menyerahkan kepada pendeta baru : 
 

a. Alkitab 
‘...Kitab Suci dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada 
keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah 
memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk 
memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan 
demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan 
baik.’ (2 Timotius 3:15-17). 

b. Bejana Baptisan 
Yesus Kristus berkata : ‘ Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di 
bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka 
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala 
sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu.’  
(Matius 28:18-19). 

c. Meja Perjamuan 
‘Jika seterumu lapar berilah dia makan; jika ia haus berilah dia minum. ‘ 
 (Roma 12:20a) 
1. Piring Roti : 

Yesus berkata, ‘Kamu harus memberi mereka makan.’ (Markus 6:37a) 
2. Cawan Anggur  

Yesus berkata, ‘Minumlah, kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darah-Ku; 
darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan 
dosa.’ (Matius 26:27b-28) ‘Angkatlah piala keselamatan dan serukanlah nama 
Tuhan. (band. Mazmur 116 :13). 

d. Mimbar 
Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa 
yang salah, tegor dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran.’ 
 (2 Timotius 4:2) 
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PENYERAHAN PENDETA BARU KEPADA JEMAAT 
PF : Jemaat sambutlah Pendeta/Pelayan Firman dan sakramen ini  dengan    
  sukacita. Hormatilah ia yang akan bekerja diantara kamu;  yang memimpin  
  kamu dalam Tuhan dan yang menegor kamu; dan  supaya kamu sungguh- 
  sungguh menjunjung dia dalam kasih,  karena pekerjaannya; serta hiduplah  
  selalu dalam damai seorang  dengan yang lain.’ (1 Tesalonika 5:12-13). 
 
Jemaat : Kami menyambut dan akan menghormati serta mendukung  
 pelayanannya. 
 
NYANYIAN JEMAAT  GB 100 : 1, 3 “ KAMU YANG DIPILIH” 
Jemaat : Kamu yang dipilih, kamu yang diutus 

 ingat pada janji dan panggilanmu. 
Siap sedia kau pergi jadi pelayan umat Tuhan. 
Setiap saat siap sedia. 

 
Keluarga : Kamu yang dipanggil, kamu diurapi 

  jadilah pelayan bagi Tuhanmu 
  Tuhan memilih dirimu 
  untuk gembalakan umat-Nya. 
  Setiap saat siap sedia. 

 
Kesaksian Pujian : PS. PELKAT PKP Mupel Jak-Bar 
 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

 
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF :......... 
PEMBACAAN ALKITAB 
 
PF  : Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan 
  : Haleluya ! 
 
  NYANYIAN JEMAAT  KJ 349 “HALELUYA,  PUJILAH TUHANMU” 
  (P) = Perempuan  (L) = Laki-laki 
 

  P : Haleluya!  
  L  : Pujilah Tuhanmu!  
  P : Haleluya! 
  L  : Pujilah Tuhanmu! 

P : Haleluya! Amin. 
  L  : Haleluya! Amin. 
  Semua  :Haleluya! Amin. 

P3 : Bacaan Alkitab hari ini dari kitab 2 Samuel 3 : 6-16 yang menyatakan : 
  Demikian pembacaan Alkitab 
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PF : Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu     
  dan ucaplah syukur kepada Allah. 
  

NYANYIAN JEMAAT  GB 392b “ KEPADAMU PUJI-PUJIAN “ 
 Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan: 

Ya Bapa, Put'ra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. 
 
KHOTBAH 
 
TEMA : KONSISTEN DALAM PERKATAAN DAN PERBUATAN 
 

-------saat teduh-------- 
 

JAWABAN JEMAAT 

 
NYANYIAN JEMAAT  GB 68 : 1, 2  “ HARUSLAH YESUS SEPENUHNYA ” 

1. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, 
 dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, 
         Yesus hidup dalamku 
2.  ‘Ku harus hidup sepenuhnya di dalarn Yesus Tuhanku, 
         dalam kasih, kebenaran, pengampunan, kekudusan,  
         dalam Yesus hidupku. 

 
PENGAKUAN IMAN 
PF : Jemaat, silahkan berdiri untuk bersama semua orang percaya di   
  segala waktu dan tempat, kita mangaku iman menurut Pengakuan  
  iman Rasuli. 
  Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata:  
DOA SYAFAAT 
PF :............Ya Tuhan, dalam penghasilan-Mu, kami mohon : 
J : Dengarlah Doa kami. 
PF : Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat, yang  
  telah mengajar kami berdoa : 
PF : Bapa kami yang di sorga.............( Doxologi GB. 389b ) 
 
 Kesaksian Pujian : P.S.  JEMAAT GIDEON 
 
PENGUCAPAN SYUKUR 
P4 : Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan member  
  persembahan kepada-Nya. Dengarlah Nas Alkitab 1 Tawarikh 29 : 17 Yang  
  menyatakan : “ Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati  
  dan berkenan kepada keikhlasan, maka akupun mempersembahkan  
  semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu  
  yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepada- 
  Mu dengan sukacita.” 
  Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.   



h a l , 1 1  

 NYANYIAN JEMAAT PKJ 216 : 1, 2, 3 “ BERLIMPAH SUKACITA DI HATIKU “ 
1. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. 

Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku! 
Reff : 
Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 
Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 
 

------Jemaat memberikan persembahan----- 
 

2.  Damai sejaht'ra melampaui akal di hatiku, di hatiku. 
      Damai sejaht'ra melampaui akal tetap di hatiku!     Reff : 
                 3.  Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. 
                      Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku!     Reff : 

 
DOA SYUKUR 
P4 : Allah pengasih, kami telah mengalami berkat yang Engkau alirkan dalam  
  kehidupan kami setiap hari. Layaklah kiranya kami menaikan syukur lewat  
  pemberian ini. Berikanlah hikmat-Mu kepada majelis Jemaat agar dapat  
  mengelola persembahan ini dengan baik, demi pelayanan bagi Jemaat-Mu.  
  Ajarlah kami untuk menjadikan hidup yang Tuhan berkati ini bermanfaat dan  
  menghadirkan damai sejahtera kepada sesama. Amin. 
 
 
 

PENGUTUSAN 

 
WARTA JEMAAT 
P6 : 
 
Sekretaris PHMJ membacakan : 

1. SK Penempatan Pdt. Vega Desrisaharny Putri Sarasak 
2. Surat Tugas Kependetaan 

 
Sambutan-sambutan: 

1. Pdt. Vega Desrisaharny Putri Sarasak, S.Th 
2. Mentor 1 Pdt. Ananda Septoni Pasaribu, M.Th 
3. Mentor 2 Pdt. Risto Efraim Andaki, S.Th 
4. Fungsionaris MS GPIB Pdt. Paulus Kariso Rumambi, M.Si 

 
AMANAT 
PF : Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu  
  sehari-hari dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah saudara dengar. 
   (Mazmur 145:13) “ Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan  
  pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. TUHAN setia dalam segala  
  perkataan-Nya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan-Nya”. 
 



h a l , 1 2  

NYANYIAN JEMAAT  GB 114 : 1, 2  “DI SETIAP JANJIKU “ 
1. Di setiap janjiku dan setiap doaku, 

          Juga langkah imanku, Tuhan bersamaku 
          Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh 
          Rahmat Tuhan beserta untuk selamanya. 
 

                           Reff: 
                           Tuhan b'ri anug'rah-Nya. Tuhan b'ri kuasa-Nya. 
                            Kristuslah di dalamku, aku menang bersama-Nya. 

 
2.   Tiap jiwa kurengkuh, tiap hati kusentuh; 

  kubagikan damai-Nya kar’na anug’rah-Nya 
  Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. 
  Tiap duka hilanglah kar’na anug’rah-Nya.          Reff : 

 
 
BERKAT 
PF : Jemaat, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta  
  terimalah berkat-Nya :...... 
  Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; 
  Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih  
  Karunia 
  Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai  
  sejahtera. 
 
J : GB 402c 
 Amin, amin, amin, amin, amin (2x) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Jemaat tetap berdiri sampai para pelayan berdiri di depan pintu keluar) 


