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SYUKUR  HUT  KE-60 
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“Membangun masyarakat sejahtera demi kesejahteraan umat dan kekuatan 

bangsa”. (Yeremia 29:7)  

TEMA untuk PELKAT PA: Anak GPIB Sehat dan Cerdas 

SUB  TEMA 

 Aku Sehat, Kita Hebat, Bangsa Kuat 

 

 
 

 

 

 

                 

 
Jam 09.00 WIB 

Dilaksanakan pada  

Hari Minggu XIV sesudah Pentakosta, 

15 September 2019 
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P E R S I A P A N 
* Doa para pelayan, doa pribadi jemaaat 

* Latihan lagu-lagu oleh Prokantor 
 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

P.2 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus! 
Selamat pagi/sore/malam.. 

Seluruh Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat 
beribadah di hari Minggu XIV sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini 

akan dilaksanakan Ibadah Syukur HUT ke-60 Pelkat Pelayanan Anak 
GPIB. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan 

Tuhan. Pemberita Firman pada ibadah ini adalah ….. 

 
UNGKAPAN SITUASI 

Seorang Pelayan PA: 
Sungguh cinta kasih Tuhan sangat besar bagi kita anak-anak-Nya. Ia setia 

memelihara hidup kita dari hari ke hari. Tuhan yang amat baik, Ia juga yang 

telah berjalan bersama PELKAT Pelayanan Anak GPIB hingga 60 tahun masa 
pelayanan telah terlewati.  

 
Salah seorang Anggota PKB: 

Tanpa kekuatan dari Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa hikmat 
dari Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Hanya dengan kasih dan kesabaran Tuhan 

yang IA taruh di hati kita, orang tua bersama para pelayan dan jemaat 

dewasa dimampukan untuk menyayangi dan membimbing jemaat anak yang 
bersekutu bersama di GPIB tercinta ini.  

 
Salah seorang Anggota PKP: 

Salah satu kegembiraan terbesar orang tua adalah melihat anaknya tumbuh 

sehat, kuat, cerdas dan yang terutama, beriman teguh dan mencintai Tuhan 
dengan sepenuh hatinya. Inilah yang Tuhan terus kerjakan bagi anak-anak 

kita bersama PELKAT Pelayanan Anak GPIB. 
 

Seorang anak perempuan: 

Rasa sayang Tuhan dapat kami rasakan melalui asuhan dan teladan ayah-ibu, 
kesabaran kakek-nenek, bimbingan kakak Pelayan dan dukungan doa seluruh 

jemaat. Itu semua membuat kami dengan penuh sukacita datang beribadah, 
bernyanyi dan mendengarkan cerita tentang karya dan kasih Tuhan. 

 
Seorang anak laki-laki: 

Di dalam PELKAT Pelayanan Anak, kami belajar bahwa Tuhan yang amat 

besar, mempunyai rancangan besar atas hidup kami yang masih kecil, yaitu 
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agar sejak kini hingga dewasa nanti, kami bertumbuh menjadi GEREJA YANG 
MELAYANI. 

 
Lagu Mars Pelkat PA GPIB “Gereja Yang Melayani” 

(dinyanyikan oleh Pelayan, Pengurus & Anak Layan) 

 
… saat teduh … 

 
AJAKAN BERIBADAH 

P.2 Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan di 
tengah-tengah Persekutuan kita. 

 

 MENGHADAP TUHAN 
 

Nyanyian Jemaat Kidung Ceria 22 : 1 - 3 “Besarlah Kasih Bapaku” 
Bait 1 dinyanyikan oleh kantoria (anak layan dan pelayan PA) 
Bait 2 dan 3 dinyanyikan oleh jemaat 

 

Besarlah kasih Bapaku, selalu melingkupiku; 
di mana-mana diriku, diasuh-Nya. 

 

Betapa kasih-Nya besar! Tak usah hatiku gentar, 
 ‘ku berbahagia benar, diasuh-Nya. 

 

… Prosesi Alkitab dibawa masuk… 

Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku;  

 ‘ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. 

 
VOTUM 

P.F Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit 
dan bumi (Maz 124:8) 

 

Jemaat 1 . 1 (G=do) 
  Amin 

 
NAS PEMBIMBING               Amsal 29 : 17 

P.F “Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman 
kepadamu, dan mendatangkan sukacita kepadamu” 

 

SALAM 
P.F Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus 

Yesus, Tuhan kita menyertai kamu 
Jemaat dan menyertaimu juga 
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Nyanyian Jemaat Kidung Ceria 37 : 1 - 4 “Allah Bapa Melindungi”  
Bait 1 dinyanyikan oleh kantoria (anak layan dan pelayan PA) 
Bait 2, 3, dan 4 dinyanyikan oleh umat 

 

Allah Bapa melindungi anak-anak-Nya di bumi; 
burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang.  

 
Suara anak-anak Bapa siang malam didengar-Nya; 

tiap kali m’reka minta pertolongan diberi-Nya. 

 
Anak-anak milik Bapa disertai, diasuh-Nya; 

tangan-Nya lembut dan kuat mencegah niat si jahat. 
 

Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkan-Nya; 

dilimpahkan cinta kasih, agar m’reka baik dan suci.  
         

                     …duduk 
 

PENGAKUAN DOSA 
P.2 Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan 

hati marilah mengaku akan dosa-dosa kita: 

 
Orangtua Tuhan, kami mengaku, terkadang sebagai orang tua kami 

lalai, kami kurang memperhatikan kesehatan anak secara 
utuh, kami kurang memprioritaskan waktu untuk membangun 

kedekatan dengan mereka, kami kurang memberi kata-kata 

yang memotivasi dan membangun mental yang positif, kami 
kurang memberi teladan dalam mengelola emosi dan 

mengutamakan pertumbuhan rohani. 
 

Pelayan PA Tuhan, kami mengaku, dalam melayani terkadang kurang 

memegang teguh komitmen dan kurang mengupayakan yang 
terbaik. Kami masih mengutamakan kepentingan pribadi dan 

masih kurang memperhatikan setiap anak layan dengan 
segala keunikan dan kekhususan mereka. Terkadang kami 

juga kurang peduli dan tidak cukup rendah hati dalam 
membangun hubungan yang baik dengan sesama rekan 

sepelayanan, Presbiter dan orang tua, sehingga kurang 

maksimal dalam bersinergi untuk membangun anak bangsa 
yang sehat, cerdas dan kuat. 

 
Anak-Anak  Tuhan, kami mengaku, pernah berkata dan bersikap kurang 

(PA)  sopan pada teman bahkan pada orang 
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dewasa. Kami kurang menaati orang tua, bermain berlebihan 
dan kurang menjaga kesehatan. Terkadang kami juga kurang 

bijaksana mengatur waktu sehingga kurang belajar dengan 
sungguh-sungguh dan kurang mengasah bakat serta 

kecerdasan kami. Terkadang kami juga malas berdoa dan 

membaca Firman Tuhan. 
 

Jemaat Tuhan, kami mengaku, dalam keseharian terkadang enggan 
terlibat dalam memikirkan kesejahteraan anak. Kami kurang 

merasa memiliki tanggung jawab untuk turut menyukseskan 
program pendidikan maupun pelayanan anak.  

Ya Tuhan ampunilah kami, bimbinglah untuk lebih peka dan 

rela hati bahkan dengan semangat mau menjadi teladan bagi 
masyarakat dalam memperhatikan anak-anak bangsa yang 

Engkau kasihi. 
   

P.2  Atas segala kelemahan itu, kami mohon : 

 
  Kidung Ceria 302 : 1-3 “ Banyak Perbuatan” 
  (bait pertama dinyanyikan oleh kantoria, bait kedua & ketiga dinyanyikan oleh    
                             umat) 

                     
 
S’mua itu, Tuhan, sangat kusesalkan. 

Ajar ‘ku selalu turut kehendak-Mu. 
 

Tolong aku, Tuhan; b’rilah keampunan. 

Kaulah Mahakasih, sungguh murah hati! 
 

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

disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 

Yohanes 8 : 34 - 36.................... 
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami 

memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama 
Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 
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do = g MM + 80

3   .   2 1 6 5   .   3 5   . ' 2   .   3 4 5 3 . 2   1 2 '

Ye- sus Sumber da    - mai, Tu- han Ma-ha - ku   -   dus,

3 .   2 1 6 5   .   3 5   . ' 2 .   3 4 7 1 . . .

ki    -   ni ka - mi da    - tang, b'ri  -  lah ka - sih- Mu.

Jemaat  Syukur kepada Tuhan, Amin. 
Nyanyian Jemaat Gita Bakti 38 : 1, 3 “Yesus Sumber Damai” 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

Jurus’lamat kami, hangatkanlah hati 
 Dan satukan kami dalam rahmat-Mu. 

 
PERINTAH HIDUP BARU 

P.F Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri, sebagai tekad 

memperbaharui hidup dan komitmen kita, dengarlah Perintah Hidup 
Baru sebagaimana 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 Jemaat Gita Bakti 46 “Tuhan Yesus Sungguh Sayang” 
 

 Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang pada-Nya. 
 Tuhan Yesus s’lalu jaga diriku, aku aman dilindungi-Nya. 

 Ia mengajarkanku menyenangkan hati-Nya 

 dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. 
 Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya 

 agar aku memuliakan nama-Nya. 
           …duduk 
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP 

...saat teduh 
PEMBERITAAN FIRMAN 

 
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

P.F Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh 
Kudus.... 

 

PEMBACAAN ALKITAB 
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la = dc MM + 86

Refrain

6 .   1 7 6 5 7 6 .   1 7 6 7 1 2 . 4

Hai,   de-ngarlah a  - nak-ku,   na-si - hat yang di - b'ri-kan

3 2 1 3 2   .  . . ' 4 .   3 2 6 5 4 3

o -  rang tu - a  - mu, kar'  -   na panjang u - mur-mu

FINE

0   2 1 3 2 1 0   2 .   1 7 2 1 7 6    . .

 ser-ta se - jah- t'ra   di  tambah-kan pa- da - mu.

P.F Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang 
dibacakan dari Alkitab, Haleluya! 

KC 127 
Prmpn       Halelu, Halelu, Halelu, Haleluya            Lk-Lk  Puji Tuhan 

Prmpn       Halelu, Halelu, Halelu, Haleluya            Lk-Lk  Puji Tuhan, 

Lk-Lk                                          Puji Tuhan 
Prmpn      Haleluya            Lk-Lk  Puji Tuhan 

Prmpn      Haleluya            Lk-Lk  Puji Tuhan 
Prmpn      Haleluya            Semua  Puji Tuhan 

 
P.3  Pembacaan Alkitab hari ini dari 1 Samuel 12 : 1 - 7 yang    

            menyatakan 

 (dibacakan oleh seorang anak PA) ….... 
Demikianlah Pembacaan Alkitab 

 
P.F Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam 

hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah 

 
Jemaat GB 392a Kepada-Mu Puji-Pujian 

  Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan. 
  Bapa, Put’ra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi 

         
        …duduk 
KHOTBAH :   

“ESTAFET KEPEMIMPINAN”  
 

… saat hening 15 detik, jemaat bersaat teduh menghayati firman Tuhan … 

 
JAWABAN UMAT 

 
Nyanyian Jemaat Gita Bakti 52 “Hai, Dengarlah Anakku” 
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6 6 6 1 7 . 6 5 7 6 3 3 . 2

Ja- nganlah ki - ra    - nya ka - sih dan se - ti     - a

3   4 5 6 5 . 4 3   2 1 2 3 . '

ser -  ta ke   - ba - jik     - an me - ning - gal  - kan-mu.

6 6 6 1 7 . 6 5 7  6 3 3 . 2

Tu - lis - kan - lah  i      - tu da - lam  ha  - ti  - mu ser-

Refrain

3 4 5 6 5 . 4 3 2 1 2 3 . .

ta ka - lung - kan  i      - tu pa - da le   - her-mu.

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Percayalah pada Tuhanmu dan jangan ‘kau bersandar pada pengertianmu  

dan akui Dia dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskan-Nya. Refr 
 
PENGAKUAN IMAN 

P.F Umat kekasih Tuhan, marilah berdiri bersama kesatuan Gereja di 
segala waktu dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan percaya kita 

dengan berkata :..... 
              …duduk 
 
DOA SYAFAAT 
P.F Mari kita berdoa . . . . . .  

Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu, kami memohon 
 

Jemaat Dengarkanlah doa kami 
 

P.F Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami 
berdoa: 

 

P.F+J  Bapa kami . . .      
  (diakhiri doksologi KJ 475) 
 

PADUAN SUARA/VOKAL GRUP 
 

AJAKAN PERSEMBAHAN 

P.4 Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut 
dan tangan kita. Dengarlah firman-Nya, “Mengucap syukurlah dalam 

segala hal, sebab itulah yang  dikehendaki Allah di dalam Kristus 
Yesus bagi kamu”. (1 Tesalonika 5:18). 

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
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Nyanyian Jemaat Kidung Ceria 356 : 1 - 3 “Kub’ri Persembahan” 
 

Kub’ri persembahan pada Tuhanku 
sambil puji Yesus, Jurus’lamatku. 

 
---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 presbiter bertugas lalu 

menyanyikan bait selanjutnya--- 

 
 Dengan sukaria kub’ri pada-Mu 

 dan merasa kaya dalam Tuhanku. 
 

 ---Jemaat memberikan persembahan melalui Kantong persembahan  
yang diedarkan oleh Majelis Jemaat bertugas--- 

 

Mari kawan-kawan, rela hatilah 
 bawa persembahan; datanglah seg’ra. 

 
DOA PERSEMBAHAN 

P.4 Marilah berdiri dan berdoa bersama bagi persembahan yang sudah 

kita kumpulkan ini. 
 

Jemaat Tuhan yang baik, kami bersyukur atas anugerah-Mu. 
Kami persembahkan pemberian sukarela dan pujian 
serta seluruh hidup untuk Tuhan pakai menjadi 
saluran berkat bagi sesama termasuk bagi pelayanan 
jemaat anak di GPIB ini, demi hormat dan kemuliaan 
nama Tuhan, Amin. 

        …duduk 
PADUAN SUARA  

Pelkat PA  menyanyikan lagu Tema HUT ke-60 PA GPIB   
“ Aku Cinta Damai” 

 
PENGUTUSAN 

WARTA JEMAAT 
P.4 . . . . . . . . . . 

 

PESAN MAJELIS SINODE GPIB 
Dalam rangka HUT ke-60 Pelayanan Kategorial Pelayanan Anak GPIB 

 
AMANAT PENGUTUSAN 
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P.F Tuhan menginginkan engkau untuk melakukan yang baik dan dimulai 
dari dalam keluarga 

 
Jemaat kami siap melakukan yang baik dan dimulai dari dalam 

keluarga 

P.F Tuhan mengutus engkau untuk maju bersama dan menjadi berkat 
bagi bangsa 

 
Jemaat  Mampukan kami menerima pengutusan-Mu ya Tuhan 
 
P.F Bulatkan tekad dan teguhkan hatimu, sebab Tuhan selalu menjagamu 

 
Jemaat Syukur kepada-Mu, ya Tuhan 
 

........berdiri 
 

Nyanyian Umat Kidung Ceria 36 : 1 - 3 “Yang Jaga ‘Ku Selalu” 
(bait pertama dinyanyikan oleh kantoria, bait kedua & ketiga dinyanyikan seluruh jemaat) 

 

kantoria 
    

 
 

 

 
 
 
 
 
Semua  Yang b’ri badanku kuat serta pikiran sehat, 

yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. 
 
Semua Yang larang aku buat segala hal yang jahat, 

yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. 

 

BERKAT 
P.F Kiranya selalu ada bunga di jalan yang kita tempuh.  

Kiranya mentari menyapa dan menerangi hari-hari kita terus.  
Kiranya kicauan burung menemani langkah kita.  

Kiranya pelangi di langit yang biru menghiasi perjalanan kita.  
Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan persekutuan 

dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari dulu, kini dan 

selamanya 
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Jemaat GB 402c AMIN  
Amin, amin, amin, amin, amin 

 Amin, amin, amin, amin, amin 

 

..prosesi Alkitab dan jabat tangan Presbiterial 
Jemaat TETAP BERDIRI dan bersaat teduh 

SALAM PERSEKUTUAN 
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