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Persiapan 
 Doa pribadi warga jemaat 
 Penjelasan tata ibadah dan latihan lagu 
 Para Pelayan berdoa di konsistori 
 
Ucapan Selamat Datang 
P2  Jemaat yang dikasihi Tuhan, Pemberita Firman dan para pelayan 

liturgis mengucapkan selamat pagi/sore, selamat datang dan selamat 
beribadah di hari Minggu VIII sesudah Epifania dan sekaligus Ibadah 
Syukur HUT ke-54 Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum 
Perempuan GPIB. 
Pemberitaan Firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh 
Pdt. ____________.   
Kiranya Ibadah ini membawa sukacita, menjadi berkat bagi hidup 
beriman kita dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan 
Yesus. 

 
Ungkapan Situasi 
P2 Pada tanggal 18 Februari 1965, 

Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB dibentuk 

sebagai wadah pembinaan warga gereja yang terus membenahi diri 

agar layak menjadi perempuan-perempuan Kristen yang setia.  

Yang menjadikan Yesus sebagai teladan yang sempurna, karena 

kedatangan-Nya yang membawa damai memberkati kita umat-Nya 

sehingga hidup bersama dalam persekutuan yang rukun dan bersatu.  
 

PKP  Lima puluh empat tahun berlalu… 
 Saat ini, hati kami tetap terus terarah kepada Yesus Kristus 
 memohon pertolongan dan tuntunan-Nya; 
 agar perjalanan ini bukan sebuah kronologi semata, 
 melainkan menjadi sebuah perjalanan iman 
 dengan meneladaniNya menjadi pembawa damai 
 di manapun kami berada. 
 

P2 Di hari penuh sukacita ini, 
sudah selayaknyalah,  kaum perempuan GPIB mengucap syukur  
karena hanya oleh pertolongan Kristus, Kepala Gereja,  
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wadah Pelayanan Kategorial PKP terus hadir untuk membina dan 
melayani dalam persekutuan yang rukun dan damai. 
 

Jemaat  Dirgahayu Kaum Perempuan GPIB! 
  Tetaplah berjalan dalam hikmat Tuhan 
  dan selalu menjadi pembawa damai sejahtera. 
 

- saat teduh - 
AJAKAN BERIBADAH 
P2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk menyatakan kesediaan kita 

menyambut kehadiran TUHAN, marilah kita berdiri untuk menyambut 
Firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. 

 

MENGHADAP ALLAH 

 
NYANYIAN JEMAAT   MAZMUR 133 – SUNGGUH ALANGKAH BAIKNYA 
(Bait pertama oleh Kantoria/Pemandu Lagu, bait kedua secara bergantian) 
 
Kantoria  

 
 

- prosesi Alkitab simbol Firman Allah  
untuk diberitakan oleh Pemberita Firman- 

 
PKP  Bagaikan minyak yang kudus dan harum 
  Yang mngurapi dahi imam Harun dan meresap di jubahnya! 
  Bagai embun di gunung yang megah 
  turun ke atas Sion mulia, penuh dengan sejahtera. 
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Jemaat  Sungguh, ke sanalah perintah TUHAN, 
  agar berkatNya limpah diturunkan: hidup selama-lamanya! 
 

VOTUM 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit 

dan bumi. 
Jemaat  Amin (KJ 476b) 
 
 
NAS PEMBIMBING FILIPI 2 : 2b – 3  
PF Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu 

tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian 
yang sia-sia.  Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang 
menganggap yang lain lebih utama dari pada dirinya sendiri; 

 
SALAM 
PF Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus 

Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. 
Jemaat  dan menyertaimu juga. 
 
 

NYANYIAN JEMAAT  KJ 448 – ALANGKAH INDAHNYA 
(Dinyanyikan secara bergantian) 
 
Perempuan  
 
 
 
 
 
Laki-laki Baik suka, baik keluh berpadu berserah; 

segala doa bertemu di takhta rahmatNya. 
 
Jemaat  Sengsara dan beban 'kan ringan rasanya, 

sebab saudara seiman memikulnya serta. 
 

...duduk 
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PENGAKUAN DOSA 
P2 Jemaat yang Allah kasihi, marilah dengan rasa sesal dan malu dan 

dengan kerendahan hati kita naikkan pengakuan dosa kita.   
Mari kita berdoa 

 
---- jemaat mengaku secara pribadi diiringi KJ 29---- 

 
PKP Ya Allah Mahakasih, kami mengaku sebagai kaum perempuan 
 sering kami gagal mencerminkan keteladanan Yesus Kristus  
 yang penuh nasihat, kasih, lemah lembut, 

sering kami menghakimi, menyalahkan orang lain, tidak sabar, tidak 
lemah lembut bahkan menjadi penghasut, pemfitnah, pemecah-belah 
bahkan dalam persekutuan pelayanan kami 
Ya Tuhan, ampunilah kami… 
 

Jemaat KJ 43 
Tuhan, kasihani kami! Kristus, kasihani kami! Tuhan, kasihani kami! 
 

P2 Ya Allah Mahakasih, 
Ajarilah kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu 
sehingga melalui kehidupan kami,  
nama-Mu dimuliakan dan banyak orang memperoleh berkat 
dalam Yesus Juruselamat. 
Dalam pengasihan-Mu, kami memohon: 

 
Jemaat KJ 43 

Tuhan, kasihani kami! Kristus, kasihani kami! Tuhan, kasihani kami! 
 
BERITA ANUGERAH 
PF Kepada setiap orang yang telah menyesal dan mengaku dosa serta 

bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan menurut  
Yesaya 43 : 25 yang menyatakan: 
Aku, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh 
karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. 
 
Berdasarkan Firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus,  
kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku 
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 
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NYANYIAN JEMAAT   GB 237a – MAHAKASIH YANG ILAHI 

(Dinyanyikan secara bergantian, Bait pertama oleh seluruh anggota Pelkat 
PKP, bait kedua oleh seluruh jemaat, bait ketiga secara bergantian) 
PKP  Maha kasih yang Ilahi, nikmat surga, turunlah 

mendiami hati kami Kau mahkota kurnia. 
Yesus, ‘Kau berlimpah rahmat, Sumber kasih yang besar! 
Datanglah membawa s’lamat bagi kami yang gentar. 

 
Jemaat  Ya, hembuskan Roh kasih-Mu dalam hati yang resah; 
  b’ri sejahtera janji-Mu, agar kami warisnya, 

Yesus, Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah; 
diri kami b’ri merdeka dalam Dikau s’lamanya. 
 

Perempuan Penebus, Yang Mahakuasa, b’rilah kami hidup-Mu. 
Datang dan senantiasa tinggal dalam umat-Mu, 

Laki-laki hingga beserta malaikat yang mengabdi, menyembah, 
kami turut memuliakan kasih-Mu selamanya. 

 
PERINTAH HIDUP BARU 
PF Bagi kita yang telah menerima pengampunan dari Allah,  

Marilah kita  berdiri, dan mendengar perintah-Nya  
dalam Efesus 5 : 1-4 yang menyatakan: …… 
 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 
Jemaat GB 385 – GLORIA  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
duduk  

 Kesaksian Paduan Suara 
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PEMBERITAAN FIRMAN 

 
- saat teduh - 

 
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
 
PEMBACAAN ALKITAB 
PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya! 
Jemaat  GB 393 – HALELUYA 

Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah. 
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah! 
 

PKP Mazmur 133 : 1 – 3 menyatakan ……… 
PF Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaan-Nya 

di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 

Jemaat  GB 392b – KEPADAMU PUJI-PUJIAN 
KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan: 
Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. 
 

duduk 
KHOTBAH  

 
-saat teduh- 

 

JAWABAN JEMAAT 

 
NYANYIAN JEMAAT GB 345 – ALLAH SUMBER RAHMAT 
(Bait pertama oleh seluruh Anggota PKP, bait kedua dan ketiga dan refrain 
oleh seluruh jemaat) 
 
PKP  Allah, Sumber rahmat dan karunia, 

inginkan umat-Nya rukun dan tent'ram, 
hidup berdampingan dalam kasih; 
saling menopang dan saling memb'ri. 

 
Reff: Mari membangun tatanan masyarakat 

agar hidup rukun, damai, adil, benar. 
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PKP  Mari satu kata, satu rasa,  kita mewujudkan kasih yang benar 
Kita bersehati, satu suara; mari agungkan Allah yang akbar. 

Bersama Reff: 
 
Jemaat  Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasih-Nya. 

Mari pelihara kerukunan, persaudaraan di dalam Tuhan. 
  Reff: 
 
PENGAKUAN IMAN RASULI 
PF .... 
 
DOA SYAFAAT  
PF ..... 
Diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doksologi GB 389b 
 
PENGUCAPAN SYUKUR 
P4 Jemaat yang diberkati Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur hati 

kita, dengan memberi persembahan kepada-Nya sambal mengingat 
nas Alkitab: “Sebab itu marilah kita, oleh Dia, senantiasa 
mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir 
yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik 
dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang 
berkenan kepada Allah.“  Ibrani 13:15-16 

 
NYANYIAN JEMAAT  GB 39 – BUKAN KAR’NA UPAHMU 
(Bait pertama dinyanyikan oleh seluruh jemaat, bait kedua secara 
bergantian) 
 
Jemaat  Bukan kar’na upahmu dan bukan kar’na kebajikan hidupmu. 

Bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. 
Allah mengampuni kesalahan umat-Nya  
oleh kar’na kemurahan-Nya; 
melalui pengorbanan Putra tunggal-Nya,  
ditebus-Nya umat manusia. 
 
Reff: Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah! 

Bersyukur, hai bersyukur selamanya. 
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---Jemaat diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membawa Persembahan Khusus 
(Persembahan Persepuluhan,Persembahan Syukur,dll) ke Kotak Persembahan yang tersedia. 

 

Setelah itu Kantong Persembahan diedarkan oleh Majelis Jemaat bertugas, setelah persembahan 
terkumpul jemaat menyanyikan  bait selanjutmya--- 

 
Laki-laki Janganlah kau bermegah  

dan jangan pula meninggikan dirimu; 
Perempuan baiklah s’lalu merendah  

dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. 
Bersama Keangkuhan tiada berkenan kepada-Nya;  

orang sombong direndahkan-Nya. 
yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh, 
yang rendah ‘kan ditinggikan-Nya.  Reff: 
 

DOA PERSEMBAHAN 
P4 Marilah kita berdiri untuk menyerahkan ungkapan syukur kita  

dalam doa kepada Allah: 
 Ya Allah, Sumber kehidupan dan berkat,  

kepada-Mu kami membawa ungkapan syukur ini. 
Terimalah ya Allah sebagai tanda bahwa kami pun ingin memberi diri 
sebagaimana Kristus telah berkorban untuk kami. 

 
PKP  Kami mengucap syukur atas kasih dan  

kemurahan-Mu bagi kami hingga mencapai usia ke-54 tahun.   
Ajarlah kami untuk mewujudkan perilaku yang sesuai  
dengan firman-Mu dalam panggilan kami dalam keluarga, 
gereja dan masyarakat.  

 
Bersama  Pakailah hidup kami menjadi alat damai sejahtera bagi 

sesama sehingga hidup kami ini selalu membawa kemuliaan 
nama-Mu.  Amin. 

 ...duduk 
 

PENGUTUSAN 

 
WARTA JEMAAT 
P6 
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PESAN MAJELIS SINODE GPIB oleh Pengurus Pelkat PKP 
HYMNE PKP 
AMANAT PENGUTUSAN            ... berdiri 
PF Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam 

kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah 
saudara dengar. 

 
NYANYIAN JEMAAT  GB 126 – DAMAI SEJAHTERA 
(Bait pertama dan kedua dinyanyikan secara bergantian, refrain secara 
bersama-sama) 
Kantoria Damai sejahtera dib’ri Tuhan padaku; 
  sungguh kurasakan melimpah di hatiku. 
PKP  Kepada sesama harus ‘kuberi, biar semua orang,  
  rasakan damai-Nya. 
Kantoria Damai sejahtera dib’rikan Tuhan padaku; 
  sungguh ‘ku rasakan melimpah di hatiku. 
Bersama ‘Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, 
  supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya. 
 
Prmpn  Damai sejahtera mulai dari diriku, damai di dunia  
  itulah harapanku. 
  Dengan Allah Bapa, mari satulah,  
  kita membawa damai, ke dalam dunia. 
Lk-lk  Damai sejahtera mulai dari diriku,  
  di tiap langkahku ikrarku tetap teguh. 
Bersama Setiap hari hidupku s’lalu membawa damai kekal.   
  Damai di dunia mulai dari diriku, mulai dari di------riku! 
 
 
BERKAT 
PF  
 
Jemaat  KJ 478c 
 
 

- saat teduh – 
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Selamat HUT ke-54 Pelkat PKP GPIB 
 
 

LAGU Hymne PELKAT–PKP GPIB 

“ Tersebar di pulau-pulau“ 
cipt.: Pdt.H.A.Pandopo (van Doop) 1989/2011 

 

 

           1.  Tersebar  di  pulau-pulau  persada  indah Indonesia 

                dari  asal yang berlainan, dari  pelbagai  suku bangsa 
                Bertemu  dengan  sesama , di dalam  kota  atau desa 

                Kita   ingin   menghayati   panggilan   kita  di   gereja 

   
                Ref.  Kita  satu  dalam Tuhan , dan    bersyukur 

                       mengabdi padaNYA, sambil menantikan Dia … 
                         dengan   tekun,  Berdoa  -  Bekerja. 

       2.  Kita  saling  perhatikan  ,  demi   sejahtera   Koinonia 
                Dan   bersama  mengartikan   tujuan   suci   Diakonia 
                dalam kata dalam karya   kita  kembangkanlah Marturia 
                agar  kemuliaan  Allah  menjadi  nyata  dalam  dunia  
 

Ref. 

          3.  B’rilah Tuhan dalam kami,citra wanita setia mengabdi 

                 nyata bersemarak bersahaja  saleh, tabah, luhur budi 
                 lengkapilah Tuhan yang padaMu dalam bhaktinya berserah                                                                                    

                 supaya Engkau  yang bertambah dan kami ini yang merendah.   
                   

Ref. 

 
 

 

» ♫  Syair bait ke-3 digubah & dipersembahkan oleh : 

Ibu H.L.S. Simau-Rau , untuk  Pelkat-PKP GPIB. 
(menurut : 1 Petrus 3:2-4) 
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PESAN MAJELIS SINODE  

DALAM RANGKA HUT KE 54 PELKAT PKP 

“PEREMPUAN PEMBAWA DAMAI” 

( Ester 4 : 14 – 17 ) 

 

Sebagai umat TUHAN yang dihadirkan-Nya di tengah-tengah bangsa yang majemuk 

baik suku, agama, ras maupun antar golongan merupakan suatu anugerah tersendiri 

dalam merealisasikan panggilan dan pengutusan-Nya untuk menyampaikan kabar 

baik.  Oleh karenanya, peran dan tanggung jawab seorang perempuan untuk menjadi 

agen pembawa damai di tengah situasi dan kondisi banyaknya perbedaan merupakan 

suatu tugas mulia yang dipercayakan kepadanya. Seorang perempuan sudah menerima 

kodratnya untuk melaksanakan berbagai tugas dalam waktu yang bersamaan, dengan 

demikian ia memiliki peran penting menjadi garda depan dalam menghadirkan tanda-

tanda Kerajaan Allah di tengah kehidupan keluarga, geraja dan masyarakat. 

 

Dalam rangka mengingat-rayakan Hari Ulang Tahun Pelayanan Kategorial (PELKAT) 

Persekutuan Kaum Perempuan (PKP) GPIB ke-54 ini di tahun 2019 maka tentunya 

sangat besar harapan yang diletakkan di pundak Kaum Perempuan GPIB untuk dapat 

mewujudkan tema perayaan HUT ke-54 ini yakni, “Perempuan Pembawa Damai” 

sebagaimana yang telah diteladankan tokoh-tokoh Perempuan di Alkitab terlebih 

Ester.  Tantangan dan persoalan-persoalan baik intern (dalam) maupun ektern (luar) 

akan tidak dapat dihadapi maupun diselesaikan apabila kekuatan dan keteguhan hati 

untuk memiliki sikap kerendahan hati  tidak dapat diwujudkan baik sebagai pribadi 

maupun sebagai anggota persekutuan.  Dengan menengadahkan tangan dengan kepala 

yang tertunduk memohon hikmat dan pimpinan ROH TUHAN agar umat-Nya dapat 

menjadi teladan dalam kesaksian bahwa umat-Nya adalah orang-orang yang terus 

sedia merajut dan menjalin persatuan dan kesatuan yang dipenuhi damai sejahtera. 

 

Persekutuan Kaum Perempuan GPIB di bentangan perjalanan tahun 2019 kiranya 

dapat memenuhi harapan gereja-Nya dengan berbagai aksi nyata untuk dapat 

mewujudkan perempuan pembawa damai yang menerangi suasana persekutuan. Mari 

bergandeng tangan untuk saling menopang, saling menguatkan agar suasana 

persekutuan, pelayanan dan kesaksian bersama kita dapat menjadi berkat bagi 

lingkungan dan sesama di mana pun dan ke manapun gerak layan kita. 

 

Selamat Hari Ulang Tahun Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Perempuan 

GPIB,  

 

Tuhan Yesus menolong kita untuk dapat menjadi Perempuan Kristen Pembawa 

Damai. 

 

DIRGAHAYU KE 54 PELKAT PKP GPIB 


