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PERSIAPAN 

� Presbiter bertugas menyambut Jemaat yang datang beribadah dan 
mempersilakan jemaat sebelum memasuki ruang ibadah untuk mengikuti 

ProKes dengan panduan dari Tim SatGas  
� Doa pribadi  

� Pengenalan dan latihan lagu dipandu oleh Prokantor atau pemandu lagu 

� Doa Konsistori  
 

[saat teduh] 
 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Presbiter bertugas GPIB 

Jemaat ‘Filadelfia’ Bintaro mengucapkan selamat datang dan selamat 

beribadah di Hari Minggu IV sesudah Pentakosta.  
 Dalam ibadah ini akan dilaksanakan: 

- Ibadah HUT Yayasan Kesehatan GPIB ke 20 Tahun yang akan 
diperingati pada tanggal 04 Juli 2022 dan 

- Baptisan Kudus atas 2 (dua) orang anak. 

 Pemberitaan Firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh:  
- Pdt. Paul A. J. Waney 

 
UNGKAPAN SITUASI 

P2 Dalam Pelayanan-Nya selama kurang lebih 3 tahun, Yesus tidak hanya 
dikenal sebagai seorang rabi yang mengajar, tetapi ia juga dikenal 

sebagai seorang tabib yang menyembuhkan. Pelayanan-Nya yang nyata 

bagi orang sakit membuat kehadiran-Nya menjadi sungguh-sungguh 
dirasakan oleh masyarakat pada saat itu. Demikianlah juga seharusnya 

dengan gereja Tuhan pada masa kini. Kehadiran gereja akan menjadi 
sangat dirasakan ketika ia juga dapat menyentuh berbagai aspek 

kehidupan, terkhusus kesehatan. 

 Bersyukur kepada Allah karena sebagai gereja-Nya, GPIB juga telah 
berkomitmen untuk hadir menyentuh sesama melalui pelayanan 

kesehatan. Salah satunya adalah lewat kehadiran Yayasan Kesehatan 
(YANKES) GPIB. 

 

P2 Dua Puluh (20) tahun sejak berdirinya pada tanggal 4 Juli 2002, Yayasan 
Kesehatan GPIB telah ikut melukis perjalanan panjang pelayanan dan 

kesaksian gereja di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Di masa lalu, 
Yayasan Kesehatan GPIB telah menaungi lahirnya bidan-bidan yang 

berkualitas lewat Akademi Kebidanan (AKBID) Griya Husada Surabaya. 
Dan kini, Yayasan Kesehatan GPIB juga rindu untuk melebarkan sayap 

pelayanannya lewat dukungan bagi klinik-klinik kesehatan yang ada di 

tengah-tengah jemaat-jemaat GPIB. 
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P2 Pekerjaan pelayanan ini memang tidaklah mudah, apalagi di tengah-

tengah pergumulan pandemi covid-19 yang belum juga usai. Tetapi 
dalam pertolongan Sang Tabib yang Agung itu, yakni Yesus Kristus 

sendiri, kita meyakini Yayasan Kesehatan GPIB akan terus dipakai 
menjadi salah satu rahmat-Nya bagi masyarakat di Indonesia, yakni 

tempat di mana GPIB hadir dan melayani. 

 
AJAKAN BERIBADAH 

P2 Jemaat Tuhan, marilah berdiri, untuk menyambut Firman Tuhan hadir 
di tengah-tengah persekutuan kita. 

 
MENGHADAP TUHAN 

 

♫  GB. 6 : 1, 2 - “BERNYANYILAH ORANG PERCAYA” [do=g] 

1. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus, 
 t’rang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus! 

 

[Prosesi membawa Alkitab  
dan para pelayan memasuki ruang ibadah] 

 
2.  Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih. 
 Tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. 

 

VOTUM 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan 
bumi. (Mazmur 124 : 8) 

 
Jmt  KJ. 476a [do=g] 

  1 . | 1 . |  

  A - min! 
 

NAS PEMBIMBING 
PF Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari pada-Mu dan Engkaulah 

yang berkuasa atas segala-galanya; dalam tangan-Mulah kekuatan dan 

kejayaan; dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan 
segala-galanya. (1 Tawarikh 29 : 12)  

 
SALAM 

PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, 
Juruselamat kita, menyertai kamu. 

 

Jmt DAN MENYERTAIMU JUGA. 
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♫  GB. 6 : 3, 4 - “BERNYANYILAH ORANG PERCAYA” [do=g] 

3. Siarkanlah t’rang pengampunan yang terbit atas bumi gelap; 
 Sejahtera dan pembaruan akhirnya terjamin tetap. 
 

4. Berbakti dengan bersedia kita ikut cahaya terang, 
 penuh bersyukur pada Dia yang oleh salib-Nya menang! 

[duduk] 

 
PENGAKUAN DOSA 

P2 Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, 
marilah mengaku akan dosa-dosa kita: 

 

  Kasihanilah kami, ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah 
pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami 

seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. 
Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa 

bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, 

dan baharuilah batin kami dengan Roh yang teguh. Jangan membuang 
kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus 

daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena 
selamat daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan Roh kerelaan. 

Demikianlah pengakuan kami! Dengarlah, ya Tuhan. 
        

♫  KJ. 42 - “TUHAN, KASIHANI” [do=f] 

Tuhan, kasihani,  
Kristus, kasihani, 
Tuhan, kasihani kami! 

 

 
BERITA ANUGERAH 

PF  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah 
berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 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 ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami 

memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama 
Bapa, Anak dan Roh Kudus. 

 

Jmt Syukur kepada Tuhan, Amin. 
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♫  KJ. 39 : 1 - “KU DIBERI BELAS KASIHAN” [do=g] 

1. ‘Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku; 
 Tadi ‘ku angkuh, kini heran: Tuhan, besarlah rahmat-Mu! 
 Kidung imanku bergema: rahmat-Mu sungguh mulia,  
 kidung imanku bergema: rahmat-Mu sungguh mulia!  

 
PERINTAH HIDUP BARU 

PF Marilah berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti tertulis 
dalam Kitab 2 Korintus 8 : 7 - 9 yang menyatakan: 

 “Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, -- dalam 
iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk 
membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami -- demikianlah juga 
hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal 
itu bukan sebagai perintah, melainkan, dengan menunjukkan usaha 
orang-orang lain untuk membantu, aku mau menguji keikhlasan kasih 
kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus 
Kristus, bahwa Ia, yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia 
kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan-Nya.” 

 Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 

hidup dan kesaksian kita di dunia. 
 

♫  KJ. 48 - “KEMULIAAN BAGI BAPA” [do=d, e, atau f] 

Kemuliaan bagi Bapa, Put’ra dan Roh Kudus, 
seperti semula, kini dan terus 
dan kekal selama-lamanya. Amin. 

[duduk] 
 

KESAKSIAN PUJIAN: PS. HOLY BREEZE 

    
PEMBERITAAN FIRMAN 

 
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF …..  
 
PEMBACAAN ALKITAB 

PF Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang 
dibacakan dari Alkitab. HALELUYA! 

 

Jmt ♫ GB. 394 - “HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU! 

Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya! 
Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya.  
Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya! 
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P3  Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab 1 Tawarikh 29 : 10 – 19  

 yang menyatakan ... Demikianlah pembacaan Alkitab 
 

PF  Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam 
hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 

Jmt ♫ GB. 392b - “KEPADA-MU PUJI-PUJIAN” 

 Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan 
Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya.  

 [duduk] 
 

KHOTBAH: “Bukan Memberi Tapi Mengembalikan” 

 
[hening sejenak] 

 
SAKRAMEN BAPTIS 

 

PENETAPAN BAPTISAN 
PF Jemaat Tuhan, dengarlah penetapan Baptisan Kudus berdasarkan 

Matius 28 : 18 - 20 yang menyatakan: “Kepada-Ku telah diberikan 
segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua 
bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan 
Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah 
Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu 
senantiasa sampai kepada akhir zaman.” 

 

PENJELASAN 
PF Jemaat Tuhan, Sakramen Baptisan adalah perintah Yesus dan menjadi 

meterai terhadap iman seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh 

Yesus Kristus bagi dirinya, keluarganya dan seisi dunia. Melalui Sakramen 
Baptisan, seseorang diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa dirinya dan 

seluruh keluarganya telah dimasukkan ke dalam persekutuan jemaat 
yang adalah keluarga Allah sebagai wujud kerajaan perjanjian-Nya. 

Sakramen Baptisan dilayankan hanya satu kali untuk selamanya.  

 Sahnya Sakramen Baptisan, tidak ditentukan oleh ‘banyaknya air’ atau 
cara pembaptisan – percik atau selam – tidak juga karena sudah dewasa 

atau masih bayi. Sahnya Sakramen Baptisan adalah jika dilaksanakan di 
dalam persekutuan jemaat; diawali dengan pengakuan percaya, baik 

secara pribadi maupun oleh orang tua yang mewakili serta dilayankan 
sesuai perintah Yesus, yaitu di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh 
Kudus. Jelas, bahwa yang paling menentukan dalam Sakramen Baptisan 

bukanlah orang yang dibaptis, melainkan Allah Tritunggal, yang di dalam 
nama-Nya orang itu dibaptis. 
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 Dibaptis “Dalam Nama Bapa” meneguhkan bahwa Allah, telah 
mengikat perjanjian keselamatan dengan kita dan anak cucu kita turun 

temurun; bahwa Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anak-
Nya serta ahli waris kerajaan-Nya. 

 

 Dibaptis “Dalam Nama Anak” meneguhkan bahwa kita telah 
dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitan-

Nya serta mengalami pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal 
serta keselamatan penuh. 

 
 Dibaptis “Dalam Nama Roh Kudus” meneguhkan bahwa Roh Kudus 

telah berdiam dalam diri kita dan memenuhi kita dengan karunia-karunia-

Nya yang ajaib. Bahwa Roh Kudus juga membimbing dan menolong kita 
agar selalu hidup dalam kebenaran, taat dan setia pada firman Tuhan 

dan berani bersaksi tentang Kristus serta melayani sesama. 
 

DOA PENGUATAN 

PF Jemaat, pada kesempatan ini; 
- Keluarga Jiriel Kandouw Kumajas 

- Keluarga Benny Susanto Rumuat 
 telah meminta dan diterima secara gerejawi agar anak-anak mereka 

dibaptis. Tuhan Yesus bersabda:  
 “Biarkanlah anak-anak itu datang kepada-Ku, jangan menghalang-

halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya 
Kerajaan Allah”. (Matius 19 : 14) 

 Sebelum orang tua dan para saksi mengucapkan pengakuan iman dan 

janji mereka kepada Tuhan, mari kita berdoa: 
 

PF Ya Bapa Mahakuasa, Engkau telah menyelamatkan Nuh dan seisi 

rumahnya dalam bahtera dari hukuman air bah. Engkau telah 
menyelamatkan jemaat-Mu, Israel, dari ancaman Firaun melalui Laut 

Merah. Engkau juga telah membiarkan air sungai Yordan meliputi Put’ra-
Mu, Yesus, ketika dibaptis. Demi rahmat-Mu dan berdasarkan pengakuan 

percaya dan janji orang tua, maka kami memohon agar Engkau 

menerima anak-anak ini dalam perjanjian-Mu, dan menjadikan dia ahli 
waris kerajaan-Mu oleh karena Kristus telah mati dan bangkit untuknya 

juga. Kiranya oleh jamahan Roh Kudus-Mu, ia dikuatkan dan terpelihara 
dalam kasih-Mu. Kiranya melalui bimbingan orang tua dan pengajaran 

gereja, ia kelak akan mengaku: Engkau, Bapanya; Yesus Kristus, Tuhan 
dan Juruselamatnya, dan Roh Kudus penghibur dan pembaharu hidupnya 

sekarang dan selamanya, amin. 
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PENGAKUAN DAN JANJI ORANG TUA 

PF Kami mempersilahkan orang tua dan para saksi yang anak-anaknya akan 
dibaptis berdiri. Bersiaplah untuk mengucapkan Pengakuan Iman dan 

Janji saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: 
  

 Pertama, apakah Saudara-saudara percaya kepada Allah Tritunggal 

(Bapa dan Anak dan Roh Kudus) yang telah mengikat perjanjian 
keselamatan kekal dengan saudara sekeluarga dan karena itu, anak-anak 

saudara juga harus dibaptis sebagai tanda bahwa mereka telah 
dimasukkan di dalam perjanjian keselamatan tersebut? 

 
 Kedua, apakah Saudara-saudara percaya bahwa perjanjian keselamatan 

Allah itu tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan 

karena itu saudara-saudara harus dan wajib selalu mengajarkan dan 
menjelaskannya kepada anak-anak saudara sehingga mereka pun 

berpegang teguh dan tetap hidup di dalamnya? 
 

 Ketiga, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjadi teladan yang 

baik kepada anak-anak saudara dan mendidik serta membina mereka 
tentang hidup beriman dan beribadah kepada Yesus Kristus sesuai 

pemahaman iman dan ajaran benar yang berlaku di dalam Gereja 
Protestan di Indonesia bagian Barat? 

 
PF Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaat-Nya sebagai saksi?  

1. Keluarga Jiriel Kandouw Kumajas & Debora Aryesi  

serta para Saksi. 
2. Keluarga Benny Susanto Rumuat & Nieken Indraswari  

serta para Saksi. 
 

Orang tua dan para saksi: Ya, dengan segenap hatiku. 

 
PF Tuhan mendengar pengakuan dan janji saudara-saudara serta 

mengingatkan saudara-saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia, 
terikat di surga dan apa yang saudara lepaskan di dunia, terlepas di 

surga.  

 
PENGAKUAN IMAN 

PF Jemaat Tuhan, dipersilahkan berdiri, untuk menguatkan pengakuan 
iman dan janji orang tua serta para saksi, mari kita ikrarkan Pengakuan 

Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata: Aku 
percaya…   

[Jemaat duduk] 

[PF turun dari mimbar] 
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♫ KJ. 360 - "BIAR KANAK-KANAK" 

“Biar kanak-kanak datang kepada-Ku” 
itu sabda Yesus; Dia memanggilku. 
Kini aku datang siap menghadap-Nya, 
kini aku datang; Yesus memanggilku. 

 
BAPTISAN       
PF Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan untuk membaptis 

anak-anak ini. 
 

1. JEDIDAH MURIEL KUMAJAS 

2. JONATHAN IVANDER KENNY RUMUAT  
 

 Aku membaptis engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh 
Kudus. Firman Tuhan: ”Aku telah memanggil engkau dengan namamu, 
engkau ini kepunyaan-Ku”. (Yesaya 43 : 1b) 

 

 Dengan demikian saudara dan seisi rumah tangga saudara telah 
diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari 

sekarang sampai selama-lamanya. 
 

Keluarga & Saksi: Amin 
 

[Setelah baptisan selesai, PF kembali ke mimbar] 

 
JAWABAN JEMAAT 

 

♫ GB. 246 - “AKU MAU BERSYUKUR” [do=bes] 

 Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa, 
Aku mau bermazmur bagiMu, ya Tuhan. 
Kar’na kasihMu besar mengatasi langit tinggi; 
kebenaranMu sampai menembus awan-awan. 
Ditinggikan diriMu di atas langit. 
KemuliaanMu mengatasi bumi. 
Ditinggikan diriMu di atas langit. 
KemuliaanMu mengatasi bumi. 

 

DOA SYAFAAT 
PF  ..... Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon,  

Jmt  Dengarkanlah doa kami!  

PF  Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, 
Tuhan dan Juruselamat yang telah mengajar kami berdoa ... 

Semua Bapa kami yang di sorga… 
[diakhiri dengan menyanyikan doxologi GB. 389a - “Kar’na Engkaulah”] 
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KESAKSIAN PUJIAN: PS. SERAFIM 

 
PENGUCAPAN SYUKUR 

P4  Di usia Yayasan Kesehatan GPIB yang ke 20 tahun, ada kerinduan untuk 
terus giat dalam melayani sesama, membantu kebutuhan dari klinik-klinik 

yang ada di jemaat, serta terus berupaya melayani sesama lewat 

pelayanan kesehatan. Marilah berikanlah yang terbaik untuk Tuhan 
melalui ucapan syukur saat ini dengan memberi persembahan kepada-

Nya. Dengarlah firman-Nya dalam Kitab Ibrani 13 : 5 yang menyatakan: 
“Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan 
apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman: “Aku sekali-kali 
tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan 
meninggalkan engkau.” 

 Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

♫ GB. 79 : 1, 2, 3 - “B’RI PADANYA” [do=a] 

1. B’ri pada-Nya seg’nap hatimu,  
 b’ri pada-Nya seg’nap hidupmu, 
  kar’na engkau kepunyaan-Nya  
 dan Ia pun Tuhanmu. 
 

2. B’ri pada-Nya seg’nap hartamu,  
 b’ri pada-Nya seg’nap bakatmu, 
  kar’na engkau kepunyaan-Nya  
 dan Ia pun Tuhanmu. 

  
[Jemaat disilakan menyampaikan persembahan] 

 
3. B’ri pada-Nya seg’nap waktumu,  
 b’ri pada-Nya seg’nap kasihmu, 
  kar’na engkau kepunyaan-Nya  
 dan Ia pun Tuhanmu. 

 
DOA SYUKUR 

P4 Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada  
 Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa: 

 Ya Tuhan, saat ini kami telah memberikan persembahan sebagai tanda 
syukur hati kami, atas berkat yang Engkau berikan melalui kerja dan 

usaha kami. Kepada-Mulah kami serahkan persembahan ini sebagai 
tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Kiranya, 

persembahan yang kami berikan dipakai untuk menolong sesama. Amin 

[duduk] 
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PENGUTUSAN 

 
 

WARTA JEMAAT 
P5 ..... 

 
AMANAT PENGUTUSAN      
PF Jemaat Tuhan, sebagai tanda kesediaan untuk diutus Tuhan,  

 marilah berdiri ... 
 Pergilah! Jadilah berkat bagi sesamamu, yakni mereka yang lemah, 

mereka yang tidak berdaya karena sakit penyakit, mereka yang bergumul 
dengan berbagai penderitaan hidup, sebab mereka membutuhkan kita.  

 

♫ GB. 115 : 1, 2 - “UTUSLAH KAMI” [do=f] 

1. Utuslah kami masuk dalam dunia ini  
 menjadi saksi bagi kerajaan-Mu. 
 membawa damai dan terang-Mu yang abadi 
 menabur kasih bagi dunia yang resah. 
 

 Ref. Utuslah kami jadi saksi yang setia,  
    membawa kabar sukacita yang abadi. 
    Supaya dunia mengaku dan percaya; 
    Engkaulah Yesus, Tuhan, Jurus’lamat dunia.  
 

2. Berilah kami hati tulus melayani, 
 menolong orang-orang berbeban berat. 
 Berilah kami Roh yang tabah dan setia 
 Untuk nyatakan kasih bagi dunia. Ref. 

 
 

BERKAT: Bilangan 6 : 24 - 26 

PF Angkatlah hati dan arahkan 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.  

 

Jmt ♫ GB 402a - “Amin” [do=c] 

 Amin, amin, a------min 
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SALAM PERSEKUTUAN 
� Jemaat tetap berdiri sampai para pelayan menuju dan tiba di pintu 

keluar gereja untuk menyampaikan salam persekutuan dengan 
meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri (salam Namaste). 

� Diharapkan warga jemaat segera pulang setelah ibadah selesai dan 

tidak berkumpul di halaman gereja. 
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