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PERSIAPAN 
 Doa pribadi jemaat 

 Pengenalan lagu-lagu yang akan dinyanyikan dalam Ibadah 

 Doa konsistori para pelayan yang bertugas 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2 Selamat pagi/sore/malam 

Dengan penuh sukacita dan dalam persekutuan Kasih Allah mari kita 
beribadah di Hari Minggu V Pra Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat 
ini berkenan dihadapan Tuhan.  
Pemberitaan Firman pada ibadah ini disampaikan oleh …… 
 

MENGHADAP TUHAN 

   AJAKAN BERIBADAH 
   P2 Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah 

persekutuan kita. 
 
NYANYIAN JEMAAT: KJ 20 : 1, 4, 5 “O, HARI ISTIRAHAT” 
(Bait 1: Kantoria, Bait 2: Jemaat) 

                
 

4. Pun Hari Minggu ini panggilan terdengar 
    dan umat menghadiri kumpulan yang besar, 
    di mana Firman Tuhan menyuar yang gelap; 
    terhidang roti surga dan air alhayat.       

 
---Alkitab, sebagai simbol kehadiran Allah, dibawa masuk ke dalam ruang ibadah--- 

 

5. Sentosa Hari Tuhan membimbing umatNya 
    menuju perhentian, tempat sejahtera. 
    Terpuji Allah Bapa dan Put"ra TunggalNya 
    dan Roh Pengantar Sabda, Ketiga yang Esa! 

 

V O T U M  
PF  Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan 

bumi. (Mzm. 124:8) 
J 1    .    |    1    .    || 
A      -       min.     
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NAS PEMBIMBING                 Wahyu 7 : 9-10 
PF “Kemudian dari pada itu aku melihat: sesungguhnya, suatu kumpulan besar 

orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan 
suku dan kaum dan bahasa, berdiri dihadapan takhta dan di hadapan Anak 
Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan 
mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru: “Keselamatan bagi Allah 
kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak Domba”. 

SALAM 
PF  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari  

                         Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 
J DAN MENYERTAIMU JUGA 

 

NYANYIAN JEMAAT: GB 300 : 1, 2  “KEPADAMU KU BERDOA” 

Kantoria 

 
Bersama Jemaat 
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 2. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu. 
          Tabahkanlah dan kuatkanlah imanku. 
          Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu 
          agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu      Reff: 

Duduk 

PENGAKUAN DOSA 
P2  Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah mengaku 

akan dosa-dosa kita  
Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan 
pemberontakan kami banyak dihadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan 
kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami, dan mengenal segala 
kejahatan kami, kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan; 
berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merencanakan berbagai pemerasan 
dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam 
kata-kata. Karena itu, kami mohon kepada-Mu, ya Bapa, ampunilah segala dosa 
danpemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-
anak-Mu. 
Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarkanlah, ya Tuhan : 

 
J NYANYIAN JEMAAT: KJ 46 : 1 “BESARKAN NAMA TUHAN” 

  
 

BERITA ANUGERAH 
PF  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, 
  disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
  Roma 4 : 7-8 yang menyatakan……. 
  Berdasarkan Firman Tuhan itu, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami 
  memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama 
  Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 
J  SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.  
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NYANYIAN JEMAAT: GB 323 : 1, 4 “TELAH BERLALU MALAM G’LAP” 

 

 
  4. Kuasa Kristus, Tuhanku b"ri selamat bagiku 
       pun darah Yesus, Tuhanku menyucikan diriku. Reff : 
 

PERINTAH HIDUP BARU 

PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti 
Tertulis dalam 1 Yohanes 2 : 15-17  yang menyatakan:………. 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 
hidup dan kesaksian kita di dunia. 
 

NYANYIAN JEMAAT: KJ 48 “KEMULIAAN BAGI BAPA” 

 
                                                                   duduk 

   ⌘ Kesaksian Pujian 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

    DOA EPIKLESE  
    PEMBACAAN ALKITAB 

       PF       Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan.Hosiana! 
          J               KJ 473B ”HOSIANA” 

     
 P3         Bacaan Alkitab hari ini dari LUKAS 9 : 51-56  yang menyatakan . .  
        PF         Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannyadi antara  

         kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
          J                GB 392a ”KEPADAMU PUJI-PUJIAN” 
               Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 
               Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 

 Duduk 
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KHOTBAH    
Saat Teduh 

 

JAWABAN JEMAAT 

 
NYANYIAN JEMAAT: GB 289 : 1, 2 “DIBERIKAN PADAKU” 
(Bait 1: Kantoria, Bait 2: Jemaat) 

  
2. Diberikan padaku suara untuk puji nama-Nya 
     juga diberikan-Nya lagu indah dan merdu. 
    Gembira hatiku bernyanyi bagi-Nya. 
    Oh, betapa indahnya, mari bersamaku 
    bernyanyi bergemar memuliakan nama-Nya. 

(Pembacaan SK Majelis Jemaat) 
 

PENEGUHAN PENGURUS PELKAT & PELAYAN PA/PT 
PF : Jemaat Yesus Kristus, sekarang kita akan melangsungkan peneguhan saudara-

saudara ini sebagai Pengurus Pelayanan Kategorial dan Pelayan Pelayanan Anak dan 
Persekutuan Teruna. Dengarlah penjelasan tentang tugas panggilan dan pengutusan 
Gereja: 

1. TENTANG GEREJA DAN MISINYA 
Bahwa sejak semula, Allah menunjukan rahmatNya kepada bangsa-bangsa lain, 
dengan memilih dan menguduskan suatu Jemaat dari antara mereka bagi 
namaNya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. (Kisah 
15 : 14, I Petrus 2 : 9). 
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2. TENTANG PELAYANAN KATEGORIAL 

Dalam melayani dan membangun tubuh Kristus, unsur Jemaat turut mengambil 
bagian secara bersama. Namun demikian, tidak semuanya mempunyai tugas 
yang sama karena masing-masing anggota adalah dengan karunianya sendiri 
(Roma 12 :4, 6a). Karunia yang diberikan Allah kepada tiap-tiap orang secara 
khusus menurut kehendak-Nya (I Kor. 12 :11b). Pelayanan Kategorial Pelayanan 
Anak (PA), Persekutuan Teruna (PT), Gerakan Pemuda (GP), Persekutuan Kaum 
Perempuan (PKP), Persekutuan Kaum Bapak (PKB), Persekutuan Kaum Lanjut 
Usia (PKLU) adalah wadah pembinaan dan pelayanan sekaligus sebagai wadah 
penyaluran Karunia-karunia khusus tersebut. 
 

3. TENTANG PENGURUS PELAYANAN KATEGORIAL 
Pengurus Pelayanan Kategorial dan Pelayan PA/PT dipilih untuk membina 
anggota agar dapat menyadari dan menggunakan Karunia-karunia yang ada 
padanya untuk pelayanan demi kemuliaan Allah di dalam Kristus. 
Pengurus Pelayanan Kategorial dan Pelayan PA/PT adalah para pelaku misi yang 
bersama para pejabat (Diaken, Penatua dan Pendeta) melaksanakan tugas 
melengkapi warga Jemaat bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh 
Kristus. Pengurus Pelayanan Kategorial harus melaksanakan tugasnya 
pembinaan dan pelayanannya dengan rajin dan penuh keikhlasan. Rasul Paulus 
katakana “Siapa yang memberi pimpinan hendaklah ia melakukannya dengan 
rajin” (Roma 12 :8) 
 
AMANAT 

Kepada saudara yang telah dipilih sebagai Pengurus Pelayanan Kategorial 
dan Pelayan PA/PT, dengarlah amanat Tuhan Yesus sebagai berikut: 
- Nasihatilah saudara-saudaramu yang sudah dipercayakan kepadamu, 

supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu 
sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan 
bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela 
dalam pemberitaanmu (Titus 2:7,8). 

- Hendaklah hidupmu selalu berpadanan dengan Injil Kristus, teguh berdiri 
dalam satu roh, sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari 
berita Injil (Filipi 1:27) 
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JEMAAT MENYANYI GB 116 : 1 “YESUS INGINKAN DIRIMU BERSINAR T’RANG” 

 

 
 

DOA PENGUATAN 
PF : Jemaat, sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan dan janjinya, mari 

berdoa: 
 Ya Allah yang Mahakuasa dan kekal, kami mohon curahkan Roh Kudus-Mu 
mengurapi hati, pikiran dan hidup saudara-saudara ini, khusus dalam pengakuan 
dan janji mereka. Biarlah seluruh kehidupan mereka dikuasai oleh firman dan Roh 
Kudus-Mu agar mereka dapat melakukan tugas panggilan dan pengutusan-Mu 
dengan penuh keberanian dan sukacita. Biarlah oleh pelayanan mereka, Jemaat-Mu 
dapat dibina dan dilengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. 

 

PENGAKUAN DAN JANJI 
PF : Saudara-saudara disilahkan berdiri untuk mengucapkan pengakuan dan janjinya   
   dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 

1. Apakah saudara-saudara percaya, bahwa Tuhan Allah melalui Gereja-Nya telah  
   memanggil dan memilih saudara-saudara untuk pekerjaan pelayanan ini? 

2. Apakah saudara-saudara berjanji untuk menjalankan tugas sebagai Pengurus 
Pelayanan Kategorial dan Pelayan PA, PT dengan setia, senantiasa bertekun 
dalam iman kepada Yesus Kristus, hidup suci serta selalu mengembangkan 
pelayanan yang dipercayakan kepadamu dengan kemampuan yang saudara 
miliki? 

3. Apakah saudara-saudara bersedia membina, mengajarkan dan 
memperlengkapi orang-orang percaya untuk pekerjaan pelayanan dan bagi 
pembangunan tubuh Kristus dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan Yesus 
Kristus dan peraturan Gereja, serta bersedia ditegor dan dikenai sanksi dan 
disiplin Gereja jika saudara lalai dan berbuat salah? 
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PF : Apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapan Jemaat-Nya sebagai saksi? 
 Saudara :.............. 
 
 (yang disebut namanya)     :  Ya, dengan segenap hatiku. 
 
PF : Tuhan menguatkan dan menolong saudara-saudara 
 

PENGAKUAN IMAN 
PF : Jemaat, silahkan berdiri dan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat,      
   kita mengaku iman menurut Pengakuan iman Rasuli. 
   Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata:  

Duduk 
JEMAAT MENYANYI GB 101 : 1, 2 “YA TUHAN RAJAKU” 

 
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. 

(PF. Turun dari mimbar) 

PENEGUHAN 
PF : Berdasarkan pengakuan dan janji saudara-saudara maka kami meneguhkan 

saudara-saudara sebagai Pengurus Pelayanan Kategorial dan Pelayan PA, PT GPIB 
Jemaat Gideon Kelapadua Depok di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 
Amin. 

(calon Pengurus Pelkat & Pelayan PA, PT berlutut/Jemaat berdiri) 

 
PENUMPANGAN TANGAN 
PF : Hiduplah seturut panggilan dan pengutusanmu; laksanakan tugas pelayananmu 

dengan setia dan terimalah berkat Tuhan: 
 Allah Bapa Mahakuasa yang telah memanggil dan memilih kamu di dalam Yesus 

Kristus kiranya memperlengkapi kamu dengan kasih Karunia dan kuasa Roh Kudus 
untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu segala yang baik 
dan berkenan kepada-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai 
selama-lamanya. 
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JEMAAT MENYANYI  KJ 478a “AMIN, AMIN,AMIN” 
♫    Amin,amin,amin 
 

(Pengurus Pelkat dan Pelayan PA/PT menyanyi  GB 114 : 1 “DI SETIAP JANJIKU”) 
 

 Berlutut  

 

 
 

(Pengurus Pelkat ditegakkan/Jemaat duduk) 
 

PENYERAHAN PENGURUS PELKAT KEPADA JEMAAT 
PF  : Jemaat sambutlah para Pengurus Pelayanan Kategorial dan Pelayan PA/PT ini 

dengan sukacita. Hormatilah mereka yang akan bekerja di antara kamu yang 
akan membina , mengajar dan memperlengkapi kamu untuk pekerjaan 
pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Junjunglah mereka dalam kasih 
karena pekerjaan mereka serta hiduplah selalu dalam damai seorang dengan 
yang lain. (1 Tes 5 :12-13). 

Jemaat : Kami menyambut dan mendukung pelayanan mereka. 
(PF kembali ke mimbar) 

 

DOA SYAFAAT   (diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan, KJ 475) 

 
⌘ Kesaksian Pujian 
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UNGKAPAN SYUKUR   
P4 Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada 

Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab  
Bilangan 18 : 29  yang menyatakan :“Dari segala yang diserahkan    
kepadamu, yakni dari segala yang terbaik diantaranya, haruslah kamu 
mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada TUHAN, sebagai 
bagian kudus dari padanya.” 

 Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 
 

NYANYIAN JEMAAT:  GB 283 : 1, 2, 3 “KITA MENABURKAN BIJI KEBENARAN” 
1)     Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang; 

kita menantikan waktu penuaian: pasti ada hasil, hati pun senang. 
     Reff: 

Mari kumpulkan, mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. 
Mari kumpulkan, mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. 

 
2)      Taburkanlah dalam t"rang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang; 
          kerja dan usaha akan digenapkan: pasti ada hasil, hati pun senang.    Reff: 

 
----- persembahan diedarkan ----- 

 
3)      Dalam kesedihan kita menaburkan; walaupun sengsara, kita "kan menang; 
         saat tangis hilang, Tuhan menghiburkan: pasti ada hasil, hati pun senang.  Reff: 

DOA SYUKUR 
P4 & Jemaat : Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena kasih dan 

pengurbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan 
sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding 
dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi 
kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah, ya Tuhan, agar berguna 
untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. 

duduk 
 

PENGUTUSAN 

WARTA JEMAAT 

      AMANAT PENGUTUSAN 

      PF     Bertekunlah dalam iman: pergilah dan layanilah Allahmu dengan percaya         
      pada kasih dan anugerah-Nya, sambil mengingat pesan Firman Tuhan     
      yang terdapat pada Mazmur 79 : 13, Maka kami ini, umat-Mu, dan kawanan 

domba gembalaan-Mu, akan bersyukur kepada-Mu untuk selama-lamanya, 
dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun.    
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NYANYIAN JEMAAT: GB  284 : 1, 3 “DIJALAN HIDUP YANG LEBAR, SEMPIT” 
Do=bes 6/8 MM±58 

       

      
 

3.  Seperti Tuhan memb"ri padamu dan mengasihi dikau, 
        b"ri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau!   Reff: 

 

BERKAT 
   PF   Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya: 

   “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.”  
 

   NYANYIAN JEMAAT: GB 402b ”AMIN” 

 
 
 

..... jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri sampai selesai prosesi keluar ..... 


