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PERSIAPAN  

• Doa  pribadi umat   
• Pengenalan lagu-lagu yang akan dinyanyikan dalam Ibadah  
• Persiapan dan doa para Pelayan Ibadah di konsistori  

 

Selamat Datang 

P2 Selamat pagi... 

  Pemberita Firman dan Presbiter bertugas dalam ibadah ini 

mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Hari 

Pentakosta dan Pembukaan Bulan PelKes GPIB 2019. 

  Kiranya ibadah ini menghadirkan sukacita dan meyakinkan kita 

bahwa Roh Kudus telah dicurahkan untuk mendiami hati kita dan 

akan membimbing serta menolong kita mengembangkan karunia-

karuniaNya di dalam seluruh aktifitas hidup kita. Pemberita Firman 

pada ibadah saat ini adalah Pdt. Semuel Th. Kaihatu.  
 

UNGKAPAN SITUASI  

Komisi  

Pelkes  Pentakosta mengingatkan kita pada keberagaman. 

Keberagaman “bahasa” yang mengantar manusia pada 

pengenalan akan Allah yang Mahakasih.  

Marilah kita merayakan keberagaman itu karena 

keberagaman diciptakan oleh Tuhan untuk membuat dunia 

ini indah.  

Keberagaman ada untuk saling melengkapi demi kehidupan 

bersama yang bahagia, sejahtera, adil dan makmur.  

Keberagaman adalah karunia!  

 

NYANYIAN UMAT: (KJ 249) – SERIKAT PERSAUDARAAN 
(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait ketiga secara bergantian) 

 

Serikat persaudaraan, berdirilah teguh! 

Sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. 

Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, 

berdamai, bersejahtera, dengan pengasihan. 

Perempuan Dan masing-masing kamu pun dib'ri anugerah, 

Laki-laki  supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. 

Presbiter  Hendaklah hatimu rendah, tahu: Tuhan berpesan 

Jemaat  jemaat menurut firmanNya berkasih-kasihan. 
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AJAKAN BERIBADAH 

P2  Marilah kita beribadah kepada Tuhan yang senantiasa menuntun  

kita dengan kasih sayang-Nya yang besar.  

Mari kita berdiri dan memuji kemuliaan kasihNya yang nyata dalam 

kehidupan kita. Bersyukurlah karena Tuhan tidak pernah 

meninggalkan kita. 

 

MENGHADAP TUHAN 

 

NYANYIAN UMAT:  (KJ. 454) – INDAHNYA SAAT YANG TEDUH 

(bait pertama dan ketiga oleh seluruh jemaat, bait kedua dinyanyikan 

secara Bergantian) 
 

Indahnya saat yang teduh 

menghadap takhta Bapaku: 

kunaikkan doa padaNya, 

sehingga hatiku lega. 

Di waktu bimbang dan gentar, 

jiwaku aman dan segar; 

"ku bebas dari seteru 

di dalam saat yang teduh. 

 

Perempuan Indahnya saat yang teduh 

dengan bahagia penuh. 

    Betapa rindu hatiku 

kepada saat doaku. 

Laki-laki  Bersama orang yang kudus 

kucari wajah Penebus; 

dengan gembira dan teguh 

kunanti saat yang teduh. 

 

...prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah 

diiringi instrumen... 

Indahnya saat yang teduh 

penampung permohonanku 

kepada yang Mahabenar 

yang bersedia mendengar. 

Sejak kulihat wajahNya, 

"ku yakin pada firmanNya 
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dan menyerahkan bimbangku 

di dalam saat yang teduh. 
 

VOTUM  

P.F.  Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,  

yang menjadikan langit dan bumi.  
 

Umat   

 

 

 

NAS PEMBIMBING (Yesaya 44 : 3 & 8)  

P.F.  Sebab Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus,  
dan hujan lebat ke atas tempat yang kering.  

Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas keturunanmu,  
dan berkat-Ku ke atas anak cucumu. 
 

Janganlah gentar dan janganlah takut,  

sebab memang dari dahulu telah Kukabarkan dan Kuberitahukan 
hal itu kepadamu.  

Kamulah saksi-saksi-Ku! Adakah Allah selain dari pada-Ku?  

Tidak ada Gunung Batu yang lain, tidak ada Kukenal!" 
SALAM  

P.F.  Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh 

pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. (2 Petrus 1:2) 

J dan melimpah atasmu juga 

 

Nyanyian Umat (KJ 237) - ROH KUDUS, TETAP TEGUH  

(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua dinyanyikan secara  

bergantian) 

Roh Kudus, tetap teguh Kau Pemimpin umatMu. 

Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. 

Jiwa yang letih lesu mendengar panggilanMu, 
"Hai musafir, ikutlah ke neg'ri sejahtera!" 

 
Perempuan Kawan karib terdekat, Kau menolong yang penat; 

Laki-laki  b'ri di jalan yang kelam hati anakMu tent'ram. 

Semua  Bila badai menderu, perdengarkan suaraMu, 
    "Hai musafir, ikutlah ke neg'ri sejahtera!" 

duduk 
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PENGAKUAN DOSA(Menunggu jemaat tenang dan siap mengaku dosa) 

P2  Marilah dengan kerendahan hati serta dengan rasa sesal dan malu 

kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita.  

Jemaat diberikan waktu untuk mengaku dosa secara pribadi, setelah 

itu pengakuan dosa akan dilakukan secara berbalasan. 

P2  Ya Tuhan yang penuh kasih, dalam kelemahan kami,  

inilah pengakuan kami kepada-Mu: 

(... pengakuan dosa pribadi, diiringi oleh instrumentalia KJ 26 ...) 

 
P2  Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. 

Jmt. HAPUSKANLAH PELANGGARAN KAMI MENURUT 

RAHMATMU YANG BESAR! 

P2   Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, 

Jmt.    DAN TAHIRKANLAH KAMI DARI DOSA KAMI! 

P2   Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, 

Jmt.    KAMI SENANTIASA BERGUMUL DENGAN DOSA KAMI. 

P2   Terhadap Engkau, terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa 

Jmt.   DAN MELAKUKAN APA YANG KAU ANGGAP JAHAT, 

P2   supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, 

Jmt.   BERSIH DALAM PENGHUKUMANMU. 

P2 Bersihkanlah kami daripada dosa kami dengan hisop, maka kami 

menjadi tahir, 

Jmt. :  BASUHLAH KAMI MAKA KAMI MENJADI LEBIH PUTIH  

DARI SALJU! 

P2   Biarlah kami mendengar kegirangan dan sukacita, 

Jmt.  BIARLAH TULANG-TULANG YANG KAU REMUKKAN 

               BERSORAK-SORAK KEMBALI. 

P2   Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa kami, 

Jmt.   HAPUSKANLAH SEGALA KESALAHAN KAMI. 

P2   Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, 

Jmt.  DAN PERBAHARUILAH BATIN KAMI DENGAN ROH YANG 

               TEGUH!  

P2   Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, 

Jmt.  DAN JANGANLAH MENGAMBIL ROH-MU YANG KUDUS 

DARIPADA KAMI. 

P2  Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan karena selamat yang 

daripadaMu 
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Jmt.  DAN LENGKAPILAH KAMI DENGAN ROH YANG RELA. 

P2   Dalam nama Tuhan Yesus, dengarlah seruan kami. 

 

Jmt (KJ 26 : 1, 2 & 3) – MAMPIRLAH DENGAR DOAKU  

(Dinyanyikan setengah suara, bait pertama oleh kantoria, bait kedua oleh 

seluruh jemaat, bait ketiga secara bergantian, refrain dinyanyikan seluruh 

jemaat) 

Kantoria Mampirlah, dengar doaku, Yesus Penebus. 

  Orang lain Kau hampiri, jangan jalan t"rus. 

Semua  Refrein: 

  Yesus, Tuhan, dengar doaku; 

  orang lain Kau hampiri, jangan jalan t"rus. 

Jemaat  Di hadapan takhta rahmat aku menyembah, 

  tunduk dalam penyesalan. Tuhan, tolonglah!  Refr. 

Laki-laki   Ini saja andalanku: jasa kurbanMu. 

Perempuan Hatiku yang hancur luluh buatlah sembuh. Refr. 

 

BERITA ANUGERAH  

P.F.  Kepada  setiap  orang  yang  telah  mengaku  dosa  dan  bertobat,  

disampaikan  berita  anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 

Yehezkiel 36:26-27 dan 33a yang menyatakan : 

………………..................…. 

 Berdasarkan Firman Tuhan ini, maka selaku pelayan Yesus Kristus, 

kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam 

nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus! 

Jemaat  SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN. 

Jemaat      KMM 128 – KU DIBERIKAN KIDUNG BARU 

(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian, refrain 

oleh seluruh jemaat) 

Jemaat Ku diberikan kidung baru 

     Oleh Yesus Tuhanku: 

     Irama lagu paling mulia, 

     Kidung kasih yang merdu. 

Reff: 

Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, 

Bersukacitalah. 

Hatiku bersukacitalah  

di dalam Yesus Tuhanku 
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la = g MM + 90

3 3 6 7   7 5 3   3 6 6 7 5 6 6 ' 6 6

Glo- ri - a, glori - a, gloria ba - gi Al - lah Ba - pa; glo - ri -

2 3 3 1 6 6 2 3 1 6 7 7 ' 3 3

a, glo - ri - a, glo - ria ba - gi Ye - sus Kristus; glo - ri -

6 1 1 7 7 6   5 6 . 6 7 7 6 5 6 . 0

a, glo - ria ba - gi  Roh Kudus, Tri-tunggal yang ku - dus!

Laki-laki   "Ku mengasihi Tuhan Yesus 

   yang tersalib bagiku; 

Perempuan segala dosaku dihapusNya, 

   hingga baru kidungku:  Refr. 

 

PERINTAH HIDUP BARU 

PF Jemaat yang dikasihi Tuhan, dosa kita telah dihapuskan, mari 

berdiri dan mendengar Perintah Hidup Baru yang diambil dari I 

Korintus 12:4-11: ........   Roh Kudus menolong kita untuk 

mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian 

kita di dunia. 

 

J GB 382 “GLORIA GLORIA”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

duduk  

PADUAN SUARA/VOKAL GRUP  

 

 

 

PELAYANAN FIRMAN 

 

DOA EPIKLESE  

P.F.  …………………………. 

PEMBACAAN ALKITAB  
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do = abes MM + 72

0 5 3 4 5   7 1 1 7 5 5 0 5 7 1 3

Ke- pa - da - Mu pu - ji - pu - ji  - an,   ma- dah syu-kur

1 3 4 3 1 3 7 7 . ' 3 4 4 3 3 1

dan se - ga - la ke - mu-lia - an: Ya Ba - pa, Pu - tra, Roh

3 1 7 . '  7 7 5 5 7 1 7 5   7 5   4 3 .

Ku   - dus  sampai ke - kal se - la - ma- la   - ma  - nya.

PF  Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan Firman Tuhan yang 

dibacakan dari Alkitab : HALELUYA! 

 KMM 41 “HALELU, HALELU” 

 Halelu, Halelu, Halelu, Haleluya, Puji Tuhan ! 

 Halelu, Halelu, Halelu, Haleluya, Puji Tuhan ! 

 Puji Tuhan, Haleluya! Puji Tuhan, Haleluya ! 

 Puji Tuhan, Haleluya! Puji Tuhan! 

P3 Pembacaan Alkitab pada hari ini dari KISAH PARA RASUL 1:8  ...  

 (Dibacakan oleh salah satu anggota Komisi Pelkes) 

 Demikian pembacaan Alkitab. 

PF  Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaanNya  

 diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah 

Umat GB 392b 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

duduk 

KHOTBAH  

 

“MENJADI SAKSI” 

(saat teduh) 

 

JAWABAN UMAT 

NYANYIAN UMAT  KJ 427 : 1, 2 “KU SUKA MENUTURKAN” 

(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua dinyanyikan secara 

bergantian, refrain oleh seluruh jemaat) 
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Perempuan  'Ku suka menuturkan 

cerita mulia 

yang sungguh melebihi 

impian dunia 

Laki-laki   'Ku suka menuturkan 

semua padamu, 

sebab cerita itu 

membawa s'lamatku. 

 

Semua   Refrein: 

'Ku suka menuturkan, 

'ku suka memasyhurkan 

cerita Tuhan Yesus 

dan cinta kasihNya. 

 

PENGAKUAN IMAN                                berdiri 

                   duduk  

DOA SYAFAAT  

PF ……. diakhiri  Doa Bapa Kami dengan doksologi (GB 389b) 

 
PENGUCAPAN SYUKUR  

P-4 Firman Tuhan dalam Lukas 12:48b menyatakan, “Setiap orang 

yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, 

dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan 

lebih banyak dituntut.” 
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Saat ini kita dipanggil untuk menghaturkan syukur kita kepada 
Tuhan atas segala yang Ia telah berikan kepada kita. Masing-

masing kita mendapat karunia dan berkat yang berbeda-beda. 
Kiranya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, baik materi 

maupun hidup sesuai dengan berkat dan talenta yang Ia 

anugerahkan kepada kita.  
Dalam rangka bulan Pelkes, persembahan yang terkumpul melalui 

amplop persembahan syukur Pelkes akan digunakan guna 
mendukung Kegiatan Pelkes baik tingkat jemaat maupun sinodal. 

Tuhan memberkati saudara dan persembahan Saudara. 
 

Nyanyian Umat KJ. 302 – KUB’RI PERSEMBAHAN 

(Dinyanyikan oleh seluruh jemaat) 

Kub"ri persembahan 

pada Tuhanku 

sambil puji Yesus, 

Jurus"lamatku. 

 

Dengan sukaria 

kub"ri padaMu 

dan merasa kaya 

dalam Tuhanku. 
---Jemaat diberikan kesempatan terlebih dahulu membawa Persembahan persepuluhan, 

persembahan syukur dan persembahan khusus lainnya, setelah itu pundi 

persembahan diedarkan--- 

Mari kawan-kawan, 

rela hatilah 

bawa persembahan; 

datanglah seg"ra. 
 

  

DOA SYUKUR  

P4 Jemaat, silahkan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita 

kepada Tuhan dalam doa secara bergantian : 

 P4 ‘Ya Allah, Bapa, Sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena 

karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. 

Dia setia pada janji-Nya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan 
karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia 

dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki. 
Jemaat  Kepada-Mu saja kami persembahkan pemberian kami.  
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Terimalah ya, Tuhan, dan pakailah hidup, kerja dan 
pelayanan kami untuk mendukung dan berbagi kepada 

mereka yang membutuhkannya.  Amin. 
duduk  

PADUAN SUARA/VOCAL GRUP  

 

PENGUTUSAN 

WARTA JEMAAT 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF Pulanglah dalam damai sejahtera, jangan takut dan gentar, sebab 

Roh Kudus yang akan memperlengkapi untuk berani melayani dan 

menjadi saksi. 

 

Jemaat Menyanyi : GB. 121 – HAI, PERGI DAN WARTAKAN 
(Bait pertama secara bergantian, bait kedua dinyanyikan oleh semua  
jemaat) 
1.   Laki-laki   Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan  

dalam karsamu. 

Baik di rumah, sekolah dan di kantor; juga disetiap 

waktu dan tempat. 

Perempuan Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta 

lemah lembut. 

Itu sikap yang harus kau lakukan kar’na Kristus nyata 

dalam hidupmu 

 

2.    Semua  Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan  

perbuatanMu 

Juga dalam segala tindakanmu, jadikanlah Firman Tuhan 

pandumu. 

Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang 

benar. 

Jangan bimbang dan jangan kau kuatir Roh Kudus 

membimbing dan menolongmu. 

 

BERKAT 

PF    Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah 

berkat-Nya…..  
 

“Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan 

segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya 
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oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam 

pengharapan.”(Roma 15:13) 
 

J     GB 402a  Amin ...amin....amin 

 
 
 

 
 
 

jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri  
hingga Alkitab dibawa keluar 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mari bersama kita dorong percepatan pemandirian pos-pos 
PELKES GPIB. Salurkan ide/pemikiran anda melalui email 

ke pelkesgpib@gmail.com. 
Bantuan dana dapat anda salurkan melalui : 

Bank BRI Cabang Veteran, 
atas nama MAJELIS SINODE C/Q Departemen Pelkes, 

nomor rekening : 0329-01-000815-30-0. 
 

TUHAN memberkati pelayanan kita bersama. 

do = c MM + 84

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

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

mailto:pelkesgpib@gmail.com

