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GEREJA  PROTESTAN  di INDONESIA bagian BARAT (GPIB) 
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Persiapan  
 Doa pribadi warga jemaat 
 Latihan lagu-lagu 
 Para pelayan Ibadah berdoa di ruang konsistori 
 

Ucapan Selamat Datang 

P2 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus! 
Selamat pagi.. 
Kami seluruh Pelayan Ibadah serta Kakak Layan Pelkat PA yang bertugas 
mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Hari Minggu XVI 
sesudah Pentakosta. Ibadah Hari Minggu ini juga merupakan Ibadah Syukur HUT 
ke-59 PELKAT Pelayanan Anak GPIB.  Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini 
berkenan di hadapan Tuhan.  
Pemberita Firman pada ibadah ini adalah ................. 

 

Ungkapan Situasi 

Pelayan PA Kami bersyukur atas pemeliharaan dan karya Tuhan bagi 
umat-Nya, secara khusus bagi PELKAT Pelayanan Anak GPIB, 
59 tahun sudah TUHAN menyertai kita semua!   
Dengan kasih setia-Nya Tuhan memberi hikmat bagi kami para 
pelayan saling bergandengan tangan dengan para orang tua 
serta Jemaat sekalian, berupaya untuk 
menumbuhkembangkan iman anak layan PA agar mekar 
berbuah.   
PelKat Pelayanan Anak menjadi salah satu wadah bagi anak-
anak untuk diperlengkapi dan dikuatkan agar hidup 
mengandalkan Tuhan, menyadari panggilan-Nya dan dengan 
sukacita mendengar serta bersedia menerima panggilan itu. 
Dengan sukacita kami rindu bersama-sama menjadi GEREJA 
YANG MELAYANI…….. 
 

 Lagu Mars PelKat PA GPIB  “Gereja Yang Melayani” 
     (dinyanyikan oleh Pelayan, Pengurus & Anak Layan) 
 

…saat teduh… 
 
Ajakan beribadah 
 

P2  Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan di tengah-
tengah persekutuan kita dengan mengkidungkan pujian berhati tulus dari KC 13 
“Kami Puji Dengan Riang” 
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MENGHADAP TUHAN 

Nyanyian Umat    Kami Puji Dengan Riang  KC 13 
   Bait 1: Bergantian Anak Layan PA + Pelayan PA dan umat 
   Bait 2, dst: Seluruh Jemaat 

Anak dan Pelayan PA Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar 
Bagai bung t"rima siang, hati kami pun mekar 

Umat Kabut dosa dan derita, kebimbangan t"lah lenyap 
Sumber suka yang abadi, b"ri sinar-Mu menyerap. 

 
 -----------Alkitab, simbol Firman Tuhan dibawa masuk ruang Ibadah----------- 

 
Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. 
Para malak, tata surya naikkan puji bagi-Mu. 
Padang, hutan, dan samud"ra, bukit, gunung, dan lembah, 
margasatwa bergembira, "ngajak kami pun serta. 

 
 

Votum  
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi  

  
J  1    .      1   
               A    -    min   

 
Nas Pembimbing      

                 Kolose 3 : 15 
“Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena 
untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan 
bersyukurlah.” 

Salam  

PF Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, 
Tuhan kita, menyertai kamu. 

J dan menyertaimu juga  
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Nyanyian Umat  “Biar Kanak-Kanak Datang KepadaKu” KC 72 
     (Bait pertama pemandu lagu/kantoria,bait kedua seluruh umat. 

 
 

           duduk 

Pengakuan Dosa        

P2   Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah 
mengaku akan dosa-dosa kita : 

 
Pelayan PA Kami mengaku dalam melaksanakan panggilan kami sebagai pelayan-

Mu, terkadang kami sering terbentur  
dengan kesibukan kami sebagai pelajar, mahasiswa, karyawan dan 
profesi lainnya sehingga pelayanan bukan menjadi yang utama.  
Ketika terjadi perbedaan pendapat dengan presbiter, orang tua anak 
layan, sesama rekan pelayan, tidak jarang kami menjadi semakin 
enggan untuk melayani.   
Kami belum memberi kesempatan kepada anak layan guna 
berpendapat, memimpin, dan memberi kesadaran bahwa mereka 
mempunyai potensi luar biasa, serta dikasihi oleh Tuhan. Dihadapan-
MU kami mengaku…… 
 

 Nyanyian Umat     “Ya Tuhan Kami Mengaku” GB 27:1 
  Ya Tuhan, kami mengaku 
  berdosa di dalam hati, 
  di kata dan tindakan: 
  ampunilah dosa kami! 
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Anak Layan PA Tuhan, ampuni kami juga karena kami masih suka mengganggu, 

mengejek atau merebut mainan teman kami sehingga kami belum 
menjadi pembawa damai.   
Terkadang kami tidak mendengarkan nasihat mama, papa dan kakak 
layan. Dihadapan-MU kami mengaku….. 

 

Nyanyian Umat     “Ya Tuhan Kami Mengaku” GB 27:3 

 
Betapa lama, ya Tuhan, 
tak sungguh kami kasihi 
sesama kami di dunia: 
ampunilah dosa kami! 

 
Orang Tua Kami mengaku bahwa kami lalai mengajarkan perintah-Mu kepada 

anak-anak kami,  
bahkan kami memaksakan kehendak serta pikiran kami. Kami masih 
saling membenci, dan menyimpan dendam kepada sesama kami. 
Kiranya kami diberikan kerelaan untuk membimbing dan membentuk 
anak-anak kami sesuai kehendak Tuhan.  Dihadapan-MU kami 
mengaku…… 
 

Nyanyian Umat     “Ya Tuhan Kami Mengaku” GB 27:4 

 
Betapa lama kesumat 
merusak hati nurani, 
demi pengasihan Kristus: 
ampunilah dosa kami! 

Berita Anugerah:  

PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita 
anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur 32:1b-2.  Kita ucapkan 
secara berbalasan: 
Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya , 

J yang dosanya ditutupi!  

PF Berbahagialah manusia,  
J yang kesalahannya tidak diperhitungkan TUHAN,  
PF dan yang tidak berjiwa penipu! 
 

Berdasarkan Firman Tuhan ini, 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   “Dihapuskan Dosaku” KC 236:1,2 dan 4 (lirik Bahasa Inggris) 

Anak Layan Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus; 
 aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. 
 
 Ref. 
Jemaat O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku! 
 Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. 
 

Jemaat Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus; 
 Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. 
 Ref. 
 
Jemaat This is all my hope and peace— 
 Nothing but the blood of Jesus! 
 This is all my righteousness— 
 Nothing but the blood of Jesus! 
 Ref. 
 Oh! precious is the flow 
 That makes me white as snow; 
 No other fount I know, 
  Nothing but the blood of Jesus. 

Perintah Hidup Baru:     

PF Jemaat, mari berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru, seperti 
tertulis dalam Filipi 2 : 1-11 yang menyatakan demikian :”……..…”  

Demikian Perintah Hidup Baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita 
mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 
Nyanyian Kemuliaan:     GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO  GB 384 

 
duduk   

  Kesaksian PS/Solo 
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PEMBERITAAN FIRMAN 

Saat Teduh  
(umat dimohon hening, mempersiapkan hati & pikiran menyambut Firman Allah) 

 Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

 Pembacaan Alkitab 
 

PF Mari berdiri  untuk menyambut Firman Tuhan, Haleluya! 

J Halelu, Halelu   KC 127 
(dinyanyikan secara antifonal: kata Halelu & Haleluya oleh perempuan, kata puji 
Tuhan oleh laki-laki) 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
P3 Pembacaan Alkitab hari ini dari Matius 18 : 1-5, yang menyatakan 

(dibacakan oleh seorang anak) 
 

PF Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaan-Nya diantara 
kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 

U Kepada-Mu Puji-Pujian    KJ 474, 
Kepada-Mu Puji-pujian  madah syukur dan segala kemuliaan ya Bapa, 
Putra Roh Kudus, sampai kekal abadi.   

 Khotbah 

 
Saat Teduh 

(Jemaat dimohon hening, merenungkan Firman Allah yang baru disampaikan) 

JAWABAN  UMAT 
Nyanyian Respon    
 
Pengakuan Iman                                           berdiri  

                                                                                                                                              duduk                                            
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Doa Syafaat   
(Doa Bapa kami diakhiri Doxologi dari KC 348/KJ 475)   

  Kesaksian PS/Solo 

 
Pengucapan Syukur 

 Ajakan Memberi     

P4 Jemaat, mari memberi persembahan  
dengan penuh syukur dan sukacita.  
Didorong rasa cinta kepada Tuhan Yesus,  
syukur hati kita akan nyata dalam kata dan perbuatan! 

 Nyanyian Persembahan : “B’ri PadaNya” KC 217/GB 79   

Kantoria     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Semua  B’ri pada-Nya seg’nap hartamu,  

b’ri pada-Nya seg’nap bakatmu,  
kar’na engkau kepunyaan-Nya dan Ia pun Tuhanmu. 

 
Kesempatan memberikan persembahan 

 

B’ri pada-Nya seg’nap waktumu,  
b’ri pada-Nya seg’nap kasihmu,  
kar’na engkau kepunyaan-Nya dan Ia pun Tuhanmu. 
 

Doa Syukur                     berdiri  

P4  Tuhan yang baik, kami bersyukur atas anugerah-Mu.  

Kami persembahkan pemberian sukarela dan pujian kami,  
juga persembahan seluruh hidup yang mengasihi-Mu.  
Kiranya hidup kami layak untuk kami persembahkan  
sebagai persembahan yang hidup bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. 

J Amin. 
                                                                     duduk  
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do = c MM + 84

3 .   5 5    . ' 6 1   6 5    . ' 1 6   1 2 .   1 1 . . 0

A       - min, a       - min, a   - -   - min.

PENGUTUSAN 
 

Warta Jemaat  

Pesan HUT ke-57 Pelayanan Kategorial Pelayanan Anak 

Amanat Pengutusan  berdiri  (Jemaat diajak berdiri untuk mendengarkan amanat pengutusan) 

PF ..... 
 

Nyanyian Pengutusan   Kita Harus Membawa Berita   KC 206 
Kantoria/PL Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap 

tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, 
dan damai yang menetap. 

 
Jemaat  Ref. 

Karna g"lap jadi remang pagi, dan remang jadi siang t"rang. 
Kuasa Kristus "kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. 

 
Jemaat  Kita harus membawa berita: Allah itu kasih belas. 

Dib"rikan Putra Tunggal-Nya, supaya kita lepas, 
supaya kita lepas. 
Ref. 

 
Jemaat  Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. 

Semoga yang masih sangsi terima Sang Penebus, 
terima Sang Penebus. 
Ref. 

 

Berkat 

PF  ……. 

U  Amin GB 402a 

 
 
 
 

 

 

(Jemaat tetap berdiri sampai Pelayan Firman berjalan ke pintu utama) 

 

Saat Teduh 

Salam Persekutuan 
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PESAN MAJELIS SINODE GPIB 
DALAM RANGKA HUT KE-59 PELKAT PELAYANAN ANAK GPIB 
16 SEPTEMBER 2018 

 
 D A M A I 
 Damai itu indah, 
 Damai itu penuh makna, 
 Damai itu bersatu, berbagi, bersuka dan bertumbuh bersama. 
  
 Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, Sang 
Sumber Damai yang oleh anugerah-Nya telah menyatukan semua unsur sehingga 
pelayanan bagi jemaat anak melalui Pelayanan Kategorial Pelayanan Anak GPIB 
dapat terus berjalan hingga usianya yang ke 59 tahun. 
 
 Tema yang diangkat GPIB tahun ini yaitu ”Membangun Spiritualitas 
Damai yang Menciptakan Pendamai”, menambah sukacita dan keyakinan 
bahwa jemaat akan semakin berpadu dengan harmonis dalam membangun 
anak-anak yang adalah gereja masa depan. Suasana damai dibutuhkan anak-anak 
agar mereka dapat belajar mengenali dan mencintai kedamaian itu sendiri. Hal 
ini yang hendak dibentuk pada anak-anak GPIB melalui tema tahunan 2018-2019 
untuk PELKAT PA GPIB yaitu ”Anak GPIB Cinta Damai.”  
   
 Di tengah dunia yang semakin penuh tantangan dan persaingan, terlebih 
khusus anak-anak GPIB Gideon, diharapkan tetap mengutamakan nilai kesatuan 
dan kedamaian. Diperlukan pengalaman – pengalaman nyata dimana anak –anak 
dapat berlatih menerapkan nilai – nilai tersebut. Inilah yang hendak diarahkan 
untuk dilakukan dilingkup jemaat dan Mupel di HUT ke – 59 tahun Pelkat PA GPIB 
melalui sub tema : ”Berlatih,Berkarya dan Berkompetisi dalam Damai Tuhan ”.  
  
 Di tengah pengaruh negatif kemajuan zaman yang membuat pribadi 
anak menjadi tidak peduli dan kurang peka terhadap sekitarnya tentu bukanlah 
hal yang mudah untuk membentuk pribadi anak yang cinta damai. Namun 
dengan iman kepada Allah sumber damai melalui bimbingan dan teladan serta 
sinergi yang baik antar pelayan,presbiter dan orangtua bahkan semua 
unsur,maka pribadi anak yang cinta damai akan terwujud. Bertepatan juga 
dengan HUT GPIB yang memasuki usia 70 tahun, mari dalam berbagai 
kesempatan, dengan berbagai cara, kita terus mengupayakan dunia yang damai 
terkhusus bagi anak. Contoh nyata yang dapat dilakukan dalam keluarga antara 
lain: bersatu dan berbagi tugas melakukan pekerjaan rumah tangga, membaca 
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Alkitab dan berdoa bersama. Ditengah jemaat: saat beribadah, berpadu bersama 
dalam bernyanyi, saling melayani dan mendoakan. Di tengah masyarakat: saling 
menghormati dan menjadi tauladan dalam kata dan perbuatan yang membawa 
damai. 
 
 Mari adik-adik, cintai kedamaian, bahkan ciptakan kedamaian! Kiranya 
bersama Allah sumber Damai, dimana pun kamu berada, kata-kata, sikap dan 
perbuatan senantiasa membawa damai. 
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