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Persiapan 

 Doa para presbiter petugas di konsistori 

 Penjelasan Tata Ibadah dan latihan lagu-lagu 

 Doa Pribadi umat  
 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2 Umat yang dikasihi Tuhan, Pemberita Firman dan para pelayan 

liturgi mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat 
beribadah di hari Minggu VI sesudah Epifani dan sekaligus Ibadah 
Syukur HUT ke-55 Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum 
Perempuan GPIB. 

 Pemberitaan Firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh 
Pdt. Maxsarles Kapoh. 
Kiranya Ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan 
syukur yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kita.  
 

UNGKAPAN SITUASI 
P2 Bersorak-sorailah bagi Allah, mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya, 

muliakanlah Dia dengan puji-pujian!  Lima puluh lima (55) tahun sudah 
Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Perempuan GPIB dibentuk-
Nya sebagai wadah pembinaan warga gereja yang terus membenahi 
diri agar layak menjadi pelayan-pelayan yang setia. 
 

Pengurus Pelkat PKP   
Betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu, ya Alllah. Engkau 
mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki 
kami goyah.  Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah 
memurnikan kami, seperti orang memurnikan perak.   
 

P2 Engkau menganugerahkan bagi kami Yesus Kristus yang menjadi 
teladan sempurna, yang kedatangan-Nya menjadi berkat bagi semua 
orang.  Di tengah kesibukan-Nya melayani, Ia sudi memberi perhatian 
dan kasih-Nya, juga bagi kaum perempuan; Ia berani menolong dan 
menyelamatkan nyawa seorang perempuan yang hampir mati dirajam 
karena berbuat dosa. Ia menghargai pengorbanan seorang 
perempuan yang meminyaki-Nya dengan minyak Narwastu dan masih 
banyak perempuan lainnya yang Ia tolong dan selamatkan.   
Maka sudah selayaknyalah, kaum perempuan GPIB hari ini pun 
mengucap syukur karena hanya oleh pertolongan Kristus, Kepala 
Gereja, wadah Pelayanan Kategorial PKP terus hadir untuk membina 

dan melayani. 
 

Pengurus Pelkat PKP   
Lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah; Ia dahsyat dalam perbuatan-
Nya terhadap manusia:  Pujilah Allah dan perdengarkanlah puji-
pujian kepada-Nya!  Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan 
membawa korban-korban bakaran, aku hendak menceritakan apa 
yang dilakukan-Nya terhadap diriku. Kepada-Nya aku telah berseru 
dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. 
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U Terpujilah Allah! Dirgahayu Kaum Perempuan GPIB! Tetaplah 
berjalan dalam hikmat Tuhan dan selalu menjadi berkat bagi sesama. 

 

AJAKAN BERIBADAH 
P2 Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menyatakan 

kesediaan kita menyambut kehadiran-Nya, marilah kita berdiri untuk 
menyambut Firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. 

berdiri 
 

MENGHADAP TUHAN 
 

Kidung Pujian GB 18 :1,3,4 “Marilah Bernyanyi Puji Tuhan”  
Kantoria             do = D 4/4MM 88 

1. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando, 
Pujilah Dia, diatas takhtaNya yang mulia.  
Puji Dia hai segala yang bernafas 

U Refr: pujilah Tuhan yang Mahatinggi dan Mahakuasa 
 Pujilah Tuhan yang Mahakasih dan murah hati. 
 Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. 

 Pujilah Dia segala yang bernafas. 
 

----   Prosesi Alkitab dibawa masuk ----- 
 

Pelkat PKP 
3. Orang Batak maupun orang Jawa, orang Bali maupun orang Dayak; 

Segala suku, Bahasa dan aneka budaya. 
Puji Dia hai segala yang bernafas. 

U Refr:     …. 
 

U 4. Dari timur maupun dari barat, di selatan maupun di utara; 
 Mari semua bersatu memuji nama Tuhan. 
 Puji Dia hai segala yang bernafas. Refr:   …. 
 

VOTUM 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit 

dan bumi. 
 

U ♪ Amin (KJ 476b) 
 

NAS PEMBIMBING MAZMUR 112 : 1-2 
PF “Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan TUHAN, yang sangat 

suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di 
bumi; angkatan orang benar akan diberkati.” 

 

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

Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. 
 

U dan menyertaimu juga. 
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Kidung Pujian KJ 322 : 1,2 “Terang Matahari”            do = A 3 ketuk 

U 1. Terang matahari telah menyinari segala neg’ri, 
Dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. 
 

U 2. Gembira sekali kulihat kembali terang merekah, 
 Dan Bapa di Sorga, yang Bapaku juga, hendak kusembah. 

duduk 
PENGAKUAN DOSA 
P2 Umat yang Allah kasihi, marilah dengan rasa sesal dan malu serta 

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

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

Pelkat PKP  
Ya Allah Mahakasih, kami mengaku sebagai kaum perempuan, kami 
sering gagal mencerminkan keteladanan Yesus Kristus yang rendah 
hati, penuh kasih, lemah lembut. Kami sering menghakimi, 
menyalahkan orang lain, tidak sabar, tidak lemah lembut bahkan 
menjadi penghasut, pemfitnah, pemecah-belah di dalam persekutuan 
pelayanan kami.  Ya Tuhan, ampunilah kami… 
 

U ♪ KJ 44 Refr “Tuhan, Kasihanilah”    la = Fis 6 ketuk (2x3) 

Tuhan, kasihanilah!  Kristus, kasihanilah! Tuhan, kasihanilah! 
 

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: 

 

U ♪ KJ 44 Refr “Tuhan, Kasihanilah”    la = Fis 6 ketuk (2x3) 

Tuhan, kasihanilah!  Kristus, kasihanilah! Tuhan, kasihanilah! 
 

BERITA ANUGERAH 
PF Kepada setiap orang yang telah menyesal dan mengaku dosa serta 

bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan menurut 
Yesaya 1 : 18 yang menyatakan: “Sekalipun dosamu merah seperti 
kirmizi, akan menjadi putih seperti salju; sekalipun berwarna merah 
seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.” 
Berdasarkan Firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami 
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama 
Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 
 

U Syukur kepada Tuhan. Amin. 
 

Kidung Pujian KJ 36 : 1,2 “Dihapuskan Dosamu”           do = F 4 ketuk 
Pelkat PKP 

1. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus; 
Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. 

U Refr:    O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku! 
        Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. 
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do = d MM + 100

D C B
♭ A

intro 5    . 7    . 1 . 2 .

Refrain
D F G A

1   1 7 . 7 7 7 6 . 6 6 6 5 5 '

Glo  -   ria, glo  - ria di - be - ri ke - pa - da Al  - lah!

D C B
♭ A

5   5 7 . 7 7 7 1 . 1 1 1 2 2 '

Glo  -   ria, glo  - ria di tempat  yang ma- ha - ting  - gi!

A C D E

5   5 4 . 4 4 4 3 . 3 3 3 2 2 '

Da   -   mai, da  - mai di - be - ri di a  - tas bu  - mi!

A G F E

2   2 4 . 4 4 4 5 . 5 5 5 6 6

Da   -   mai ba  - gi o - rang yang di - ka - sih - i   -   Nya!

U 2. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus; 
 Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Refr:   … 
  

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

mendengar perintah-Nya dalam Yesaya 1 : 16-17 yang menyatakan: 
“…………” 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 

Kidung Pujian GB 11 “Gloria, Gloria Diberi Kepada Allah!” 
Kantoria                      do = D 2/4 MM 100 

Refr: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumen penutup refrain

A F B
♭ A D

5    . 7    . 1 . 2 . 1 . 1 . 1 . 1 .

Glo          - ria!

D D A Em

0 3 3   3 5 5 0 2 2 2 4 4

  1. Se - lu  -  ruh bu    - mi Engkau pe - nuh   -  i

Bm G D A

0 3 3   3 6 6 0 5 5 5 7 7

de - ngan se  - ma   - rak Ke- ra - ja - an    - Mu:

Bm Em F #m G

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

Ke- mu -  li  - a      - an da    - ri sor   - ga

A Bm C F#

0 5 5   5 3 3 0 2 . 2 3 3

Engkau   pa  - mer   - kan da    -  lam du    - nia.

D C B
♭ A

5    . 7    . 1 . 2 . kembali ke refrain
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Amin sebagai penutup refrain terakhir

D B
♭

E
♭

A D FINE

1    . 3    . 4 . 5 . 5 . 5 . 5 . 5 .

A - - - min.

Pelkat PKP 

2. Di dalam Kristus Engkau pulihkan  
yang di darahNya Engkau sucikan 
segala dosa Kauampuni; semesta alam Kaubarui!   

U Refr:   ……. 
 

U 3. Yang tuna karya Engkau kenyangkan,  
yang tuna wisma Engkau pulangkan,  
belas kasihan Kauterapkan, dan kelaliman Kaulenyapkan. Refr: … 

  
 
 
 

 

PUJI-PUJIAN 
duduk 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS  
PF ………………………………………  
 

PEMBACAAN ALKITAB               berdiri 
PF Marilah kita mendengar Firman Tuhan: Haleluya! 
 

U ♪ GB 393 “HALELUYA”                  do = D 4/4 MM 112 
 

P3 Bacaan Alkitab hari ini dari surat Efesus 4 : 1-10 yang  menyatakan: 
……… (dibacakan oleh anggota PKP) Demikian pembacaan Alkitab. 

 

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

 

U ♪ GB 392b “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”    do = Bes 4/4 MM 72 

duduk 
KHOTBAH 

-saat teduh- 

JAWABAN UMAT 
 

Kidung Pujian KJ 252 : 1,2,6 “Batu Penjuru G’reja” do = D 4 ketuk 

U 1. Batu penjuru G'reja dan Dasar yang esa, 
yaitu Yesus Kristus, Pendiri umatNya. 
Dengan kurban darah-Nya Gereja ditebus; 
baptisan dan firman-Nya membuatNya kudus. 
 

 

Pelkat PKP 
2.  Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, 

manunggallah Gereja ber-Tuhan Yang Esa. 
Aneka kurnianya, esa baptisannya, 
esa perjamuannya, esa harapannya. 
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U 6. Gereja yang di sorga dan yang di dunia 
bersatu dalam Tuhan, Ketiga Yang Esa 
Ya Tuhan, b'ri anug'rah supaya kami pun 
Engkau tempatkan juga kekal di rumahMu. 
 

PENGAKUAN IMAN               berdiri 
PF Umat Tuhan, mari bersama semua orang percaya di segala waktu 

dan tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli.  
Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata: Aku percaya. . . 

duduk 
DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa kami & Doxologi (GB 389a) 
 

PUJI-PUJIAN 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 
P4 Umat yang diberkati Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur hati 

kita, dengan memberi persembahan kepada-Nya sambil mengingat 
ayat Alkitab dari Ibrani 13 : 15-16: “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“ 

 

--Dipersilakan bagi warga jemaat membawa Persembahan Persepuluhan/ Syukur/ 
Dana PEG ke depan di kotak yang telah tersedia. Setelah itu diedarkan Pundi Merah 

untuk Kas Jemaat, Pundi Hitam untuk Dana Tanggap Bencana  
(diiringi intrumentalia)— 

 

Kidung Pujian GB 78 : 1-3 “Yesus Kristus, Sumber Hidup”  
do = As 4/4 MM 104 

U Refr:    Yesus Kristus, Sumber Hidup, Jurus’lamat, Dialah! 
        Dalam t’rang-Nya ada hidup; puji Dia s’lamanya! 

U 1. Keadilan dan hukum-Nya bagai benteng yang teguh, 
bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Refr: ….  

 

--Menyanyikan Bait 2&3 setelah pundi diedarkan, Umat tetap duduk— 
 

U Refr:    ……. 
2. Bahagia dan sentosa dialami umat-Nya; 

sukacita dan sejaht'ra dalam Kristus s'lamanya. Refr:   ….. 
 

U 3. Ucap syukur hai umat-Nya dengan harta dan benda, 
bahkan hidup seutuhnya persembahkan pada-Nya! Refr:  …. 

 

DOA PERSEMBAHAN 
P4 Marilah kita berdiri untuk menyerahkan ungkapan syukur kita dalam 

doa kepada Allah secara berbalasan: 
Ya Allah, Sumber kehidupan dan berkat, kepada-Mu kami ungkapkan 
syukur ini.  Terimalah ya Allah sebagai tanda bahwa kami pun ingin 
memberi diri sebagaimana Kristus telah berkorban untuk kami. 
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Pengurus Pelkat PKP  
Kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu bagi kami 
hingga mencapai usia ke-55 tahun.  
Ajarlah kami mewujudkan perilaku yang sesuai dengan firman-Mu 
dalam panggilan kami baik dalam keluarga, gereja dan masyarakat. 

 

U Pakailah hidup kami menjadi berkat bagi sesama sehingga hidup kami 
ini selalu membawa kemuliaan nama-Mu. Amin. 

duduk 
 

 PENGUTUSAN 
 

WARTA JEMAAT 
 

VIDEO PESAN DEWAN MAJELIS SINODE 
  

HYMNE PKP 
 

HAPPY BIRTHDAY PELKAT PKP GPIB 
 

AMANAT PENGUTUSAN               berdiri 
PF Umat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam 

kehidupanmu sehari-hari.  Jadilah berkat bagi sesama dan lakukanlah  
Firman Tuhan  yang  telah saudara dengar. 

 

Kidung Pujian GB 121 : 1,2 “HAI PERGI DAN WARTAKAN”  
        do = Bes 4/4 MM 96 

U 1. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu. 
Baik di rumah, sekolah dan di kantor; juga disetiap waktu dan tempat. 
Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. 
Itu sikap yang harus kau lakukan kar'na Kristus nyata dalam hidupmu. 

 

U 2. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatan-Mu. 
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 : 
  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. 

 

U KJ 478b “AMIN, AMIN, AMIN”                 do = G 2 ketuk 
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HYMNE PKP  “Tersebar Di Pulau-Pulau” 
Cipt. Pdt. H.A. Van Doop 
 

1. Tersebar di pulau – pulau persada indah Indonesia 
Dari asal yang berlainan, dari pelbagai suku bangsa. 
Bertemu dengan sesama, didalam kota atau desa 
Kita ingin menghayati panggilan kita di Gereja. 
Refr:    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.  Refr. : .... 

 

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 yang merendah. 
Refr : ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


