TATA IBADAH HARI MINGGU
PENEGUHAN DIAKEN – PENATUA
Masa Bakti 2017-2022

HARI MINGGU XIX SESUDAH PENTAKOSTA
Minggu 15 October 2017

TATA IBADAH
PERSIAPAN
Memastikan kesiapan; semua yang akan melayani - Prasarana ibadah ( P1 )
Doa pribadi warga jemaat
Prokantor mengajarkan jemaat menyanyikan lagu-lagu baru
Para pelayan berdoa di konsistori ( P1 )
UCAPAN SELAMAT DATANG
P.2 : Selamat pagi, Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Pelayan Firman dan para pelayan
ibadah mengucapkan selamat datang, dalam ibadah hari Minggu XIX sesudah
Pentakosta.
Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan Diaken dan Penatua GPIB Jemaat
KARUNIA masa bakti 2017-2022. Untuk itu kita patut mensyukuri Anugerah serta
kuasa-Nya yang telah memilih para pelayan jemaat-Nya.
Kiranya melalui ibadah ini kita mengalami kasih dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus
kepala Gereja. Pelayan peneguhan pada ibadah ini adalah : Pdt…………
Selamat beribadah.
UNGKAPAN SITUASI
P2
Setiap kita hadir di dalam dunia ini bukanlah sesuatu kebetulan,tetapi merupakan
bagian dari campur tangan Tuhan untuk melaksanakan tugas tertentu dari-Nya.
Tuhanlah yang memilih serta memanggil kita dari sekian umat manusia untuk menjadi
pilihan-Nya dan pelayan-Nya.
Ketika Tuhan memanggil maka Ia memiliki tujuan dan rencana yang khusus bagi kita.
Ingatlah…
Ketika rasa rendah diri karena ketidakmampuan yang terus menghantui Tuhan selalu
menguatkan,
Ketika rasa takut karena melihat jalan yang membentang panjang, Tuhan katakan
jangan takut Aku Menyertaimu.
Ketika rasa kesangsian atas keberadaan diri dan keluarga, bahkan ada
ketidakharmonisan yang membuat kita takut untuk melangkah dan menjadi teladan
dan pelayan-Nya, Tuhan selalu memegang tangan kita.
(Calon Dkn/Pnt memasuki ruang ibadah, diiringi lagu oleh soloist Sherly da Costa )

I MENGHADAP TUHAN
AJAKAN BERIBADAH
P2 : Jemaat, dipersilakan berdiri, marilah, dengan hati serta pikiran yang sungguhsungguh tertuju kepada Tuhan, kita menyambut kehadiran-Nya melalui firman-Nya
di tengah-tengah persekutuan kita.
MENYANYI
Semua

GB 12 MASUKLAH SEMUA MENGHADAP TUHAN
Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya;
marilah rendahkan diri dan hati di hadapan takhta-Nya.
Dalam kekudusan dan kebenaran sujudlah kepada-Nya.
Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, kini dan selamanya.
…. Prosesi Alkitab dan para Pelayan masuk ruang ibadah ….
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Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu.
Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu.
T'rimalah anug'rah, rahmat dan kasih dari Yesus, Tuhanmu.
Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya.
VOTUM
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Jemaat menyanyi : A - min. (KJ 476 a)
NAS PEMBIMBING:
2 TIMOTIUS 2 : 15
PF “Usahakanlah supaya engkau layak dihadapan Allah sebagai seorang pekerja yang
tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu.”
SALAM
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juruselamat
kita, menyertai kamu.
Jemaat : Dan menyertaimu juga
MENYANYI GB 120 KRISTUS MEMANGGIL DIRIKU
Kantoria
Kristus memanggil diriku juga mengutus dirimu
untuk wartakan kebenaran firman-Nya.
Jangan abaikan suara-Nya,
jangan tegarkan hatimu,
Kristus memanggil dan mengutus dirimu.
Semua
Ref: Dia memanggil, Dia mengutus,
Dia membimbing dan besertamu selamanya.
Calon Dkn/Pnt

Semua
Semua

Mari semua ikutlah memb'rikan diri pada-Nya;
jadilah alat dalam tangan Tuhanmu.
Pergi ke s'luruh dunia. nyatakan kasih Tuhanmu,
supaya dunia pun percaya pada-Nya
Ref:…
Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia,
tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu.
Janganlah bimbang dan resah atau pun takut dan gentar,
ingatlah, Tuhan bersamamu s'lamanya. Ref.
(duduk)

Pengakuan Dosa
P2 Kita adalah Anak Allah yang sangat dikasihi-Nya,

Kita dipanggil untuk menyatakan kasih-Nya.
Kita dipanggil karena Anugerah-Nya
Bukan karena kuat dan hebatnya kita
Namun, Apakah kita sebagai anak-Nya telah bersyukur atas anugerah itu?
Apakah kita telah setia menerima dan menjalankan panggilan-Nya?
Marilah, dengan rasa sesal dan malu, kita mengakui kegagalan kita di hadapan-Nya.
……..umat berdoa pribadi…………
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P2

Tuhan,kami ini orang berdosa dan hidup kami seringkali tidak menuruti panggilan
hidup yang kudus sesuai kehendak-MU.

U

Kami sering gagal menerapkan kehidupan yang cinta Tuhan dan
saling mengasihi antar sesama dan ciptaan lainnya.
Kami mengaku kelemahan kami dalam tugas dan tanggungjawab pelayanan
sehingga masih banyak orang yang belum tersentuh pelayanan ini secara baik.
Kami mengaku bahwa tidak jarang kami bersikap menghambat
persekutuan di dalam jemaat.
Demikian pula kami mengaku bahwa dalam tugas pelayanan ini kami juga sering
mengandalkan kekuatan diri sendiri dibandingkan hikmat Tuhan. Kami
mengetahui tapi sulit menerapkannya.
Ampunilah dan kasihanilah kami ya Allah,
di dalam Yesus Juruselamat kami.

Menyanyi GB 27 : 1 YA TUHAN, KAMI MENGAKU
Ya Tuhan, kami mengaku, berdosa di dalam hati,
di kata dan tindakan: ampunilah dosa kami!
BERITA ANUGERAH
PF : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita
anugerah pengampunan seperti tertulis dalam: Kolose 1 : 13 – 14 yang mengatakan
”Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam
Kerajaan Anak-Nya yang kekasih; di dalam Dia kita memiliki penebusan kita,
yaitu pengampunan dosa.”
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan
bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh
Kudus.
Jmt : Syukur kepada Tuhan, Amin.
Menyanyi

KJ 36 : 1, 2, 4 DIHAPUSKAN DOSAKU

Kantoria

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

Semua

Laki-laki
Laki-laki
Semua
Prmpuan
Prmpuan
Semua.

Pengampunan dosaku
Penyucian hidupku
Ref:
: Damai dan harapanku
: Allah membenarkanku
Ref:

Prmpuan : hanya oleh darah Yesus;
Prmpuan : hanya oleh darah Yesu

Laki-laki
Laki-laki

: hanya oleh darah Yesus;
: hanya oleh darah Yesus:
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Perintah Hidup Baru
PF : Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri, untuk mendengar Perintah Hidup Baru,
sesuai yang tertulis dalam: Kolose 3 : 12 yang mengatakan “ Karena itu, sebagai
orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi-Nya, kenakanlah belas
kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemahlembutan dan kesabaran.”
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan
kesaksian kita di dunia.
MENYANYI :
Kantoria

Semua

GB 164 : 1, 2 TERPUJILAH ALLAH, HIKMATNYA BESAR
Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar;
begitu kasih-Nya ‘tuk dunia cemar,
sehingga dib’rilah Putra-Nya kudus,
mengangkat manusia serta menebus.
Ref. Pujilah, pujilah! Buatlah dunia
bergemar, bergemar mendengar suara-Nya.
Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya,
b’ri puji pada-Nya sebab hikmat-Nya.
Dan darah Anak-Nyalah yang menebus
mereka yang yakin ‘kan janji kudus;
dosanya, betapapun juga keji,
dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih. Ref.

(duduk)

Kesaksian Pujian : K C ---- saat teduh

II PEMBERITAAN FIRMAN
PF

DOA EPIKLESE

PEMBACAAN ALKITAB
PF
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari
Alkitab. HALELUYA !
Menyanyi : KJ 349 HALELUYA, PUJILAH TUHANMU
Lk-lk : Haleluya !
Prmpuan : Pujilah Tuhanmu !
Lk-lk : Haleluya !
Prmpuan : Pujilah Tuhanmu !
Lk-lk : Haleluya ! Amin Prmpuan : Haleluya ! Amin
Semua: Haleluya! Amin.
P3

Bacaan Alkitab Hari Ini dari Perjanjian Lama: Mazmur 90 : 1– 12 yang menyatakan…
Demikianlah pembacaan Alkitab.

PF

Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan
ucaplah syukur kepada Allah

Menyanyi : GB 392A KEPADAMU PUJI-PUJIAN
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.
(duduk)
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KHOTBAH
---- saat teduh tanpa diiringi musik

III JAWABAN UMAT
Menyanyi KJ 396 :1-4 Yesus Segala-Galanya
Semua Yesus Segala-galanya Mentari hidupku
Sehari-hari Dialah Penolong yang teguh.
Bila kususah berkesah, aku pergi kepadaNya
Sandaranku, Penghiburku. Sobatku.
Laki2. Yesus segala-galanya, Kawanku abadi
Setiap datang padaNya, berkatNya diberi.
Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang
Semuanya karunia, sobatku
Prmpn. Yesus segala-galanya, setia padaku;
Tak akan ‘ku menyangkal-Nya, Teman setiaku.
BersamaNya ‘ku tak sesat, Ia menjagaku tetap;
Ia tetap Kawan erat, sobatku.
Semua Yesus segala-galanya, temanku terdekat,
padaNya aku berserah, sekarang dan tetap.
Hidupku indah mulia, bersamaNya bahagia
Hidup kekal, karna kenal. Sobatku.
Pembacaan SK Majelis Sinode
PENEGUHAN DIAKEN – PENATUA
PF:

Jemaat Yesus Kristus, sekarang kita akan melangsungkan peneguhan saudarasaudara ini dalam jabatan Diaken dan Penatua di GPIB Jemaat Karunia.
Dengarlah penjelasan terkait jabatan Diaken dan Penatua.

a.

TENTANG GEREJA
Bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain,
yaitu dengan memilih suatu jemaat dari antara mereka bagi nama-Nya.
(Kisah Para Rasul 15 : 14 )
Dan Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua
orang berbalik dan bertobat.
(2 Petrus 3:9b)

b.

TENTANG PEJABAT- PEJABAT
Dan Ia-lah yang memberikan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberitapemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk
memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan
tubuh Kristus.
(Efesus 4 : 11-12 )
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Tuhan Yesus berkata: “Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yan memilih
kamu. Dan Aku menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan mengahsilkan buah dan
buahmu itu tetap.....‘
(Yohanes 15 : 16 )
Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa,
tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau
mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat
seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu,
tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu.
(1 Petrus 5:2,3)
1. Jabatan Diaken
Akitab menyaksikan, bahwa sejak semula jabatan Diaken sudah ada dalam
gereja Tuhan. Kepadanya dipercayakan tugas pelayanan meja, yaitu
pelayanan yang dikhususkan terhadap para janda, anak yatim piatu, orangorang terlantar dan yang menderita kelaparan, kesakitan dan ketidak adilan
sosial.
(band. Kisah para rasul 6 : 1 – 7 )
Para Diaken patutlah orang-orang yang tidak bercabang lidah, tidak
penggemar anggur, tidak serakah, melainkan yang memelihara rahasia iman
dalam hati nurani yang suci, sehingga dengan berimankan Yesus Kristus,
mereka dapat bersaksi dengan leluasa.
(band,1 Timotius 3 : 8 – 13 )
2.

Jabatan Penatua
Sama dengan jabatan Diaken, bahwa jabatan Penatua sudah ada dalam
Gereja Tuhan sejak semula.
(band. Kisah 14 : 23).
Kepadanya dipercayakan pengawasan terhadap pengembalaan Gereja dan
ketertiban pelayanan.
(Kisah 20 : 28 – 30 ).
Para Penatua patut selalu berpegang pada kebenaran Firman Tuhan untuk
mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan
untuk mendidik orang dalam kebenaran.
( 2 Timotius 3 : 14 – 16 )

c.

KESIMPULAN
Meskipun dalam gereja Tuhan ada berbagai jabatan dengan fungsi yang berlainlainan, namun semuanya sama kedudukan; tidak ada yang lebih utama dari pada
yang lain. Para diaken dan penatua bersama-sama dengan para pendeta,
merupakan suatu persekutuan yaitu Majelis Jemaat, untuk sama-sama melayani
seluruh jemaat, agar jemaat tetap terpelihara dan terlengkapi bagi tugas
panggilannya dalam dunia ini.
Mereka bekerja sama, melayani dan bersaksi serta bertanggung jawab terhadap
seluruh pelayanan Gereja melalui bidang tugasnya masing-masing, demi kemulian
dan kebesaran nama Tuhan.
(band.Roma 12 : 4, 5 )
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Dalam peleyanan bersama itu, walau masing-masing harus menghadapi fungsi
jabatannya sendiri-sendiri, namun dalam keadaan tertentu, dapat saja mereka
saling membantu, kendati hanya dalam batas-batas tertentu, agar Firman Allah
tersebar dan pelayanan makin berkembang.
(band. Kisah para rasul 6 : 1 – 7, 8 : 26 – 40 )
DOA PENGUATAN
PF
Jemaat, sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan dan janjinya, mari
berdoa:
Tuhan Allah, Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu, sebab melaui
warga sidi jemaat, Engkau telah memilih para pelayan-Mu di Jemaat untuk
mendampingi Pendeta / Pelayan firman dan Sakramen dalam pekerjaan menjaga
keutuhan jemaat sebagai kawanan domba-Mu serta untuk melayani dan bersaksi
guna menumbuhkan dan mengembangkan gereja-Mu.
Kami mohon kepada-Mu, utuslah Roh kudus-Mu menyertai saudara-saudara ini
dalam pengakuan dan janji mereka serta memberikan kepada mereka karuniakarunia untuk melayani Jemaat-Mu dengan setia dan dengan penuh sukacita bagi
kemuliaan dan kebesaran nama-Mu, Amin.
PENGAKUAN DAN JANJI
PF
Saudara-saudara dipersilahkan berdiri untuk mengucapkan pengakuan dan janji
saudara-saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut :
Pertama, Apakah saudara percaya dan yakin bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus
melalui Gereja-Nya, telah memanggil, memilih dan menetapkan saudarasaudara sebagai pelayan dijemaat-Nya untuk melayani dan bersaksi ?
Kedua,

Apakah saudara bersedia mentaati semua aturan gereja dan berjanji untuk tetap
setia menjalankan tugas sebagai Diaken dan Penatua di GPIB Jemaat Karunia,
selalu bertekun dalam iman, pengaharapan dan kasih kepada Yesus Kristus,
menjadi teladan dalam berbuat baik serta berupaya penuh semangat
mengembangkan pelayanan untuk membangun jemaat dengan karunia, talenta
dan kemampuan yang saudara miliki ?

Ketiga,

Apakah saudara bersedia merahasiakan apa pun yang dipercayakan kepada
saudara sebagai pejabat Gereja dan mempertahankan rahasia itu terhadap
siapa pun dan dalam keadaan apa pun; dan apakah saudara bersedia ditegur
serta dikenai sanksi dan disiplin gereja jika Saudara melakukan suatu kejahatan
dan atau melalaikan tugas panggilan dan pengutusan saudara sebagai pejabat
Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat ?

PF

Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaat-Nya sebagai saksi ?
Saudara : ................
Calon Diaken / Penatua : Ya, Dengan Segenap Hatiku
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PENGAKUAN IMAN.
PF Menguatkan pengakuan dan janji calon diaken dan penatua ini, maka Jemaat, silahkan
berdiri, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman
percaya kita menurut Pengakuan iman Rasuli.
Dengan hati dan mulut masing-masing berkata :
”Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Mahakuasa, …….....”
(duduk)
KESAKSIAN PUJIAN : PS/VG

( PF turun dari mimbar )
PENEGUHAN
PF
Berdasarkan pengakuan dan janji saudara-saudara maka kami meneguhkan
saudara-saudara sebagai Diaken dan Penatua di GPIB Jemaat ” Karunia ”
Di dalam nam Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Amin

( Diaken dan Penatua berlutut - Jemaat berdiri )
PENUMPANGAN TANGAN
PF
Hiduplah menurut janji dan pengakuanmu; laksanakan tugas panggilan dan
pengutusanmu dengan setia dan dalam sikap takut akan Tuhan serta terimalah
berkat Tuhan :
Allah, Bapa Mahakuasa yang telah memanggil dan memilih kamu melaui
jemaat-Nya menjadi pelayan-pelayan-Nya akan menyertai dan memberkati
engkau dengan kuasa dan rahmat-Nya serta memenuhi engkau dengan Roh
Kudus yang menguatkan iman dan kesetiaanmu untuk melayani dan bersaksi
membangun jemaat bagi kemuliaan-Nya.
Jemaat menyanyi: Amin ( KJ 478b )

A- min

A - min

A - min

(Diaken dan Penatua ditegakkan)
PENGENAAN STOLA
PF Saudara : …… dan Saudari : ……….
mewakili Diaken dan Penatua GPIB Jemaat ”Karunia ” terimalah Stola ini sebagai
tanda pengesahan dan pengakuan terhadap wibawa ilahi yang melekat pada jabatan
Saudara dalam Gereja Tuhan.
PENYERAHAN DIAKEN DAN PENATUA KEPADA JEMAAT
PF
Jemaat sambutlah Diaken dan Penatua ini dengan sukacita. Hormatilah mereka yang
akan bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang
menegur kamu; dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam
kasih karena pekerjaan mereka dan hiduplah selalu dalam damai seorang dengan
yang lain.
( 1 Teslonika 5 : 12 – 13 )
Jemaat : Kami menyambut dan akan menghormati mereka.

(PF kembali ke mimbar – jemaat duduk )
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Kesaksian Pujian : DIAKEN DAN PENATUA BARU
” HIDUP INI ADALAH KESEMPATAN”
Seorang anak
Hidup ini adalah kesempatan,
hidup ini untuk melayani Tuhan.
Jangan sia-siakan waktuyang Tuhan beri,
hidup ini hanya sementara
Ref: Oh Tuhan pakailah hidupku,
selagi aku masih kuat
Bila saatnya nanti ‘ku tak berdaya lagi
Hidup ini sudah jadi berkat
Dkn/ Pnt

** Kembali ke awal
Ref: Oh Tuhan pakailah hidupku,
selagi aku masih kuat
Bila saatnya nanti ‘ku tak berdaya lagi
Hidup ini sudah jadi berkat
Hidup ini sudah jadi berkat
Bila saatnya nanti ‘ku tak berdaya lagi
Hidup ini sudah jadi berkat.

DOA SYAFAAT
PF
: ….
Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon:
Jemaat : Dengarkanlah doa kami.
PF

: Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat, yang telah
mengajar kami berdoa :

PF & Jemaat: Bapa kami yang di surga , dikuduskan nama-Mu……….
(Diakhiri Doxologi GB 389 A )
Kesaksian Pujian : PelKat PKP - ………….
PENGUCAPAN SYUKUR
P4. : Jemaat yg diberkati, mari memberi persembahan sebagai ungkapan syukur hati kita
yang sudah merasakan kasih Tuhan, dan Firman-Nya yang mengingatkan dan
menguatkan kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kedepan. Ayat Alkitab yang
melandasi pemberian kita yaitu: 2 Korintus 8 : 12 – 13. menyatakan ”Sebab jika
kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau
pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa
yang tidak ada padamu. Sebab kamu diberi bukanlah supaya orang-orang lain
mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan.”
Tuhan Yesus memberkati Persembahan Saudara.
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MENYANYI

GB 88 BERSYUKURLAH PADA TUHANMU

(Didahului Diaken dan Penatua memberikan persembahan syukur,
kemudian Jemaat memberikan persembahan )
Semua

Ia b’rikan Putra Tunggal-Nya, untuk membebaskan dunia.
Jadi Kurban sungguh agung mulia, sehingga dunia bebas dan sejahtera.
Patutlah kita puji nama-Nya, dan persembahkan diri pada-Nya.Ref.

P4

Jemaat mari berdiri, untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan, dalam
doa syukur:
Ya Tuhan, Allah kami, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang
agung itu, sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberi persembahan
sukarela seperti ini.
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Jem.

Sebab dari pada-Mu segala-galanya dan dari tangan-Mu sendiri persembahan
yang kami berikan kepada-Mu, Amin.
...duduk ......

P4

WARTA JEMAAT

IV PENGUTUSAN
Sambutan-Sambutan :
1. Mewakili Diaken-Penatua Masa Bakti 2012-2017 : Pnt / DKn .........
2. Mewakili Diaken-Penatua Masa Bakti 2017-2022 : Pnt / Dkn ..........
3. Ketua Majelis Jemaat GPIB Karunia
AMANAT PENGUTUSAN
(berdiri)
PF : Jemaat, yang Tuhan kasihi, berilah dirimu untuk kemuliaan Tuhan, jadilah pelayan
yang berhikmat dan beriman. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan, lakukanlah
Firman Tuhan yang telah saudara dengar, dan jadilah saksi Kristus kini dan
selamanya.

Menyanyi
Kantoria

Semua

GB 270 TAAT, SETIA, BERTEKAD YANG BULAT
Taat, setia, bertekad yang bulat,
itulah janji Tuhan padamu.
Di bawah panji yang mulia berdaulat,
kami 'kan angkat perang bagi-Mu.
Ref: Angkat semboyan, jangan diamkan!
Tiup serunai dan maju terus!
Angkat semboyan, jangan diamkan;
Kristuslah Raja serta Penebus!

Dkn/Pnt Baru

Taat, setia, teguh bersekutu
dengan Engkau, ya Pemimpin besar.
Kar'na penuh kasih sayang pada-Mu,
kami sedikit pun tidak gentar.
Ref:..

Semua

Taat, setia, ya Raja abadi,
pimpinlah kami berjuang terus.
Tundukkanlah kehendak hati kami,
buat di sana takhta-Mu kudus. Ref..

PF : Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan,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”
MENYANYI : GB 402a : Amin, Amin, Amin
(umat tetap berdiri saat prosesi Alkitab
dibawa keluar - ber-saat teduh - salam persekutuan)
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