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UMAT BERHIMPUN
PERSIAPAN
♪ Saat teduh/doa pribadi
PANGGILAN BERIBADAH

(berdiri)

Pnt : Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebagaimana
sepatutnya terhadap orang-orang yang mencintai namaMu.
J

: Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah
segala kejahatan berkuasa atasku.

Bersama : Bebaskanlah aku dari pada pemerasan
manusia, supaya aku berpegang pada titahtitah-Mu. (Mazmur 119:132-134)
SEMUA YANG TERCIPTA
PKJ. 58 : 1, 2, 5
1. Semua yang tercipta, hai alam semesta,
agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya.
Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan,
seluruh margasatwa di gunung dan lembah.
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2. Semua manusia, hai ikutlah serta
memuji kasih Tuhan yang agung mulia.
Dalam Yesus, Putera-Nya, kita s’lamat selamanya;
segala sesuatu dibaharui-Nya.
5. Semua yang tercipta, hai alam semesta,
agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya.

Oleh Yesus disampaikan pengampunan, pendamaian.

Kelak di bumi baru genap semuanya.
VOTUM DAN SALAM
PF : Pertolongan kita adalah dalam
menjadikan langit dan bumi, yang
Nya untuk selama-lamanya.
J
: (menyanyikan) Amin 3x
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera
dan dari Tuhan Yesus Kristus
sekalian.
J
: Dan menyertai saudara juga.
SAPA PEMBUKA

nama Tuhan yang
memelihara ciptaandari Allah, Bapa kita
menyertai Saudara

(duduk)

PF : “Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala
isinya; yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang
menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas,
yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar.
TUHAN membebaskan orang-orang yang terkurung.
TUHAN membuka mata orang-orang buta, TUHAN
menegakkan orang yang tertunduk, TUHAN mengasihi
orang-orang benar.” (Mazmur 146:6-8)
NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan)
3

ALLAH ADALAH KASIH DAN SUMBER KASIH
KJ. 434 : 2,3,4
Refrein:
Allah adalah Kasih dan Sumber kasih.
Bukalah hatimu bagi Firman-Nya.
Allah adalah Kasih dan Sumber kasih.
Bukalah hatimu bagi Firman-Nya.
2. “Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya.
Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya:
Aku yang mendamaikan sengketamu.”
Refrein.
3. “Gandum harus dipendam, baru banyak buahnya.
Gandum harus dipendam, baru banyak buahnya:
demikian kasihKu di dalammu.”
Refrein.
4. “Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu.
Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu:
Aku ‘kan besertamu selamanya.”
Refrein.
DOA PENGAKUAN DOSA
PF : (memberi kesempatan terlebih dahulu kepada jemaat untuk
mengakui dosa dalam doanya masing-masing).
NYANYIAN PENGAKUAN DOSA
J
: (Menyanyikan)
AGUNGLAH KASIH ALLAHKU
NKB. 17:1
1. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya;
Neraka dapat direngkuh, kartikapun tergapailah.
Kar’na kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma,
Dia mencari yang sesat dan diampuni-Nya.
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Refrein:
O kasih Allah agunglah! Tiada bandingnya!
Kekal teguh dan mulia! Dijunjung umat-Nya.
The love of God is greater far
Than tongue or pen can ever tell;
It goes beyond the highest star,
And reaches to the lowest hell;
The guilty pair, bowed down with care,
God gave His Son to win;
His erring child He reconciled,
And pardoned from his sin.
Oh, love of God, how rich and pure!
How measureless and strong!
It shall forevermore endure—
The saints’ and angels’ song.
Refrein:
O kasih Allah agunglah! Tiada bandingnya!
Kekal teguh dan mulia! Dijunjung umat-Nya.
BERITA ANUGERAH
(berdiri)
PF : Sendengkanlah telinga-Mu, ya TUHAN, jawablah aku,
J
: sebab sengsara dan miskin aku.
PF : Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kaukasihi,
J
: selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepada-Mu.
PF : Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku, ya Tuhan,
J
: sebab kepada-Mulah aku berseru sepanjang hari.
PF : Buatlah jiwa hamba-Mu bersukacita,
J
: sebab kepada-Mulah, ya Tuhan, kuangkat jiwaku.
PF : Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni
J
: dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang
berseru kepada-Mu (Mazmur 86:1-5)
PF : DEMIKIANLAH BERITA ANUGERAH DARI TUHAN!
J
: Syukur kepada Allah!
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(memberikan salam pada saudara yang ada di sekitarnya sambil
menyanyikan SALAM DAMAI)
Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu.
Lihat teman di kanan, kiri, dan disekitarmu
Berikan salam damai, karna kasih karunia
Serta pengampunan-Nya diberi
Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain
Itu kehendak Tuhan bagimu
Itu kehendak Tuhan bagimu
Itu kehendak Tuhan bagimu
PF : “Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh
karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing
aku. Ke dalam tangan-Mulah kuserahkan nyawaku; Engkau
membebaskan aku, ya TUHAN, Allah yang setia.” (Mazmur
31:4,6)
J

: (Menyanyikan)
‘KU DIBERIKAN KIDUNG BARU
NKB. 21:1,2
1. ‘Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku:
irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu
Refrein:
Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah.
Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus, Tuhanku.
2. ‘Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku;
segala dosaku dihapusNya, hingga baru kidungku.
Refrein.

DOA MEMOHON PENYERTAAN ROH KUDUS
PEMBACAAN ALKITAB
Bacaan I :
Pnt : Bacaan pertama diambil dari Kitab Yesaya 65:1-9.
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Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang
tidak menanyakan Aku; Aku telah berkenan ditemukan oleh
orang yang tidak mencari Aku. Aku telah berkata: "Ini Aku, ini
Aku!" kepada bangsa yang tidak memanggil nama-Ku. 2
Sepanjang hari Aku telah mengulurkan tangan-Ku kepada suku
bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak
baik dan mengikuti rancangannya sendiri; 3 suku bangsa yang
menyakitkan hati-Ku senantiasa di depan mata-Ku, dengan
mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan
membakar korban di atas batu bata; 4 yang duduk di kuburankuburan dan bermalam di dalam gua-gua; yang memakan
daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka; 5
yang berkata: "Menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti
engkau menjadi kudus olehku!" Semuanya ini seperti asap yang
naik ke dalam hidung-Ku, seperti api yang menyala sepanjang
hari. 6 Sesungguhnya, telah ada tertulis di hadapan-Ku: Aku
tidak akan tinggal diam, malah Aku akan mengadakan
pembalasan, ya, pembalasan terhadap diri mereka, 7 atas
segala kesalahan mereka sendiri, maupun atas kesalahan
nenek moyangnya, semuanya serentak, firman TUHAN. Sebab
mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan
mengaibkan Aku di atas bukit-bukit. Memang Aku akan
menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatanperbuatan mereka yang dahulu! 8 Beginilah firman TUHAN:
"Seperti kata orang jika pada tandan buah anggur masih
terdapat airnya: Janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya
masih ada berkat! demikianlah Aku akan bertindak oleh karena
hamba-hamba-Ku, yakni Aku tidak akan memusnahkan
sekaliannya. 9 Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub,
dan orang yang mewarisi gunung-gunung-Ku dari Yehuda;
orang-orang pilihan-Ku akan mewarisinya, dan hamba-hambaKu akan tinggal di situ.
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Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
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Mazmur Tanggapan : Mazmur 22:19-28
Refrein
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian dinyanyikan
bersama jemaat)
Kar'na Tuhanlah yang punya kerajaan,
yang memerintah bangsa-bangsa.
Kar'na Tuhanlah yang punya kerajaan,
yang memerintah bangsa-bangsa.
1. Ya Tuhan, janganlah Engkau jauh.
Kekuatanku, segeralah menolongku.
Lepaskanlah aku dari pedang,
dari anjing yang mencengk'ram nyawaku.
Selamatkan aku dari singa, juga dari tanduk banteng.
2. Aku 'kan masyurkan nama-Mu,
memuji Engkau di dalam jemaah-Mu.
Hai semua anak cucu Yakub,
muliakanlah Dia, Tuhan Allahmu
dan gentarlah terhadap Tuhan, hai yang takut akan Tuhan.
Refrein.
3. Tuhan pun tak memandang hina
kesengsaraan manusia yang tertindas.
Ia tidak sembunyikan wajah
bagi orang yang hina dan tertindas.
Didengar-Nya juga teriakan yang meminta pertolongan.
4. Nazarku kan kubayar semua
di depan orang yang takut akan Tuhan.
Ku memuji Tuhan dengan senang
'kan ku puji dalam jemaah yang besar.
Ujung-ujung bumi mengingat-Nya
dan berbalik kepada-Nya.
Refrein.
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Bacaan II :
Pnt : Bacaan kedua diambil dari Surat Galatia 3:23-29.
23 Sebelum iman itu datang kita berada di bawah pengawalan
hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan.
24 Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus
datang, supaya kita dibenarkan karena iman. 25 Sekarang iman
itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah
pengawasan penuntun. 26 Sebab kamu semua adalah anak-anak
Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. 27 Karena kamu
semua, yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus.
28 Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani,
tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau
perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus
Yesus. 29 Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu
juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji
Allah.
Pnt : Demikianlah sabda Tuhan !
J
: Syukur kepada Allah !
Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut Lukas 8:26-39.
26 Lalu mendaratlah Yesus dan murid-murid-Nya di tanah
orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. 27 Setelah Yesus
naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu
menemui Dia; orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah
lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi
dalam pekuburan. 28 Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu
tersungkur di hadapan-Nya dan berkata dengan suara keras:
"Apa urusan-Mu dengan aku, hai Yesus Anak Allah Yang
Mahatinggi? Aku memohon kepada-Mu, supaya Engkau jangan
menyiksa aku." 29 Ia berkata demikian sebab Yesus
memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena
sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia
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dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala
pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat
yang sunyi. 30 Dan Yesus bertanya kepadanya: "Siapakah
namamu?" Jawabnya: "Legion," karena ia kerasukan banyak
setan. 31 Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus,
supaya Ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam
jurang maut. 32 Adalah di sana sejumlah besar babi sedang
mencari makan di lereng gunung, lalu setan-setan itu
meminta kepada Yesus, supaya Ia memperkenankan
mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan
permintaan mereka. 33 Lalu keluarlah setan-setan itu dari
orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu
terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. 34
Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah
terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di
kampung-kampung sekitarnya. 35 Dan keluarlah orangorang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang
kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah
ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus; ia telah
berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. 36
Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu
memberitahukan kepada mereka, bagaimana orang yang
dirasuk setan itu telah diselamatkan. 37 Lalu seluruh
penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus, supaya Ia
meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan.
Maka naiklah Ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. 38
Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta
supaya ia diperkenankan menyertai-Nya. Tetapi Yesus
menyuruh dia pergi, kata-Nya: 39 "Pulanglah ke rumahmu
dan ceriterakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat
Allah atasmu." Orang itupun pergi mengelilingi seluruh kota
dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus
atas dirinya.
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PF : Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah kita yang
mendengarkan, menghayati, dan menjadi pelaku firman
dalam hidup keseharian.
J
: (menyanyikan) Haleluya, Haleluya, Haleluya.
KHOTBAH : “Tuhan Yesus Sang Pembebas”
SAAT HENING
PERSEMBAHAN PUJIAN : VG. Gracia
PELAYANAN SAKRAMEN BAPTIS ANAK
 PENGANTAR
PF : Kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak, yang
orangtua/walinya telah menyatakan iman mereka untuk
membaptiskan anak mereka, sesuai dengan titah Tuhan
Yesus Kristus sendiri, yang Ia katakan kepada muridmurid-Nya dalam Injil Matius 28:19-20a, “… pergilah,
jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka
dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah
mereka melakukan segala sesuatu yang telah
Kuperintahkan kepadamu”. Baptisan kudus adalah tanda
dan materai yang kelihatan dari perjanjian kekal yang
diikat Allah dengan kita sebagai umat-Nya dan yang
menjadikan kita anak-anak Allah, untuk memberikan
suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan
mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan
Yesus Kristus. Anak-anak dibaptiskan berdasarkan iman
orangtua/walinya, bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku
bagi anak-anak mereka. Melalui baptisan kudus, anakanak pun turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu
gereja yang kudus dan am. Roh Kudus akan memimpin,
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mengingatkan dan mendorong kita, termasuk anak-anak,
untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di
dunia. Roh Kudus jugalah akan terus-menerus membarui
kita hingga kelak dengan tidak bercacat cela kita
menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan Jemaat
Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan, Roh Kudus akan
terus-menerus menolong orangtua/wali dan anakanaknya, sehingga kelak anak-anaknya akan mengakui
iman percayanya sendiri dalam persatuan dengan jemaat
Yesus Kristus.
 DOA SYUKUR
 PERNYATAAN IMAN
PF : Bagi orang tua yang hendak membaptiskan anaknya saya
undang untuk berdiri dan menjawab pertanyaanpertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan Jemaat-Nya.
- Percayakah Saudara kepada Allah Bapa, Pencipta dan
Pemelihara kita; kepada Tuhan Yesus Kristus, AnakNya Tuhan dan juru selamat kita; dan kepada Roh
Kudus yang membaharui hidup kita?
- Apakah Saudara percaya bahwa perjanjian antara
Tuhan dan Saudara berlaku juga untuk Anak Saudara?
- Apakah Saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi
anak Saudara dan mengajarkan Firman Allah dengan
penuh kesungguhan kepada anak Saudara?
………… Apakah jawab Saudara ?
Orang Tua/Wali : Ya, Kami percaya dan berjanji
PENGAKUAN IMAN RASULI
(Jemaat berdiri)
Pnt : Jemaat Tuhan, bersama-sama dengan Saudara yang
hendak
membaptiskan
anaknya,
marilah
kita
12

mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut
dengan Pengakuan Iman Rasuli. Aku percaya ……
(Jemaat duduk)
NYANYIAN JEMAAT
BIAR ‘KU TUMBUH DIBATANGMU
KJ. 309:1.
Biar ‘ku tumbuh dibatang-Mu, ya Pokok Anggur yang benar,
supaya Kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar.
Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat.
PELAYANAN BAPTISAN ANAK
(Pnt. menyebutkan nama anak yang akan di baptiskan dan
orangtua membawa anak yang akan di baptiskan ke depan)
PF : ………… (nama anak), Aku membaptiskan engkau di dalam
nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, Amin!
(Percikan dilakukan sekali).
(Pendeta meminta orangtua/wali bersama dengan anak mereka
untuk berdiri, dan mengucapkan berkat)
BERKAT
PF : Allah, sumber segala kasih Karunia, yang telah memanggil
saudara dalam Kristus kepada Kemuliaan-Nya yang kekal,
melengkapi, meneguhkan, menguatkan Saudara. Dialah
yang Empunya Kuasa dan kemuliaan sampai selamalamanya, Amin.
(Jemaat berdiri, sementara itu penumpangan tangan berlanjut)
J

: (menyanyikan doksologi menurut KJ. 303)
Pujilah khalik semesta, sumber segala kurnia
Sorga dan bumi puji Trus,
Sang Bapa, Putra, Roh Kudus, Amin
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(Jemaat duduk, orangtua/wali bersama dengan anak mereka
tetap berdiri)
PESAN BAGI ORANG TUA/WALI
PF : Saudara, dengan baptisan, Tuhan menganugerahkan anak
saudara kehidupan yang baru. Hendaklah saudara
bersungguh-sungguh untuk menolong mereka agar anak
saudara bertumbuh dalam iman sehingga kehidupan baru
mereka semakin kokoh sampai pada saatnya mereka
mengerti makna perjanjian Allah serta Firman-Nya. Yang
memampukan mereka untuk mengikrarkan iman
percayanya di hadapan Allah dan jemaat-Nya.
PESAN BAGI JEMAAT
(Orangtua/Wali bersama dengan anak mereka menghadap
jemaat Tuhan, dan jemaat diundang untuk berdiri)
PF : Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah anak yang baru
dibaptiskan ini sebagai sesama anggota Tubuh Kristus
dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih. Biarlah
saudara saling mengasihi, menghibur dan memberi
nasihat, supaya dalam kesatuan jemaat karya Kristus
menjadi nyata.
J
: Dengan rasa syukur dan penuh sukacita, kami
menyambut anak yang dibaptiskan menjadi anggota
jemaat, untuk bersama-sama dengan kami bersekutu,
bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita Satu
Tubuh di dalam Dia.
(Orangtua/wali duduk)
DOA SYAFAAT
PF : (Memimpin Doa Syafaat)
PENGUCAPAN SYUKUR
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Pnt : Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan
syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya:
“Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban
kepada-Mu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya TUHAN”
(Mazmur 54:8)
BUKAN KAR’NA UPAHMU
PKJ. 265:1,2
1. Bukan kar’na upahmu
dan bukan kar’na kebajikan hidupmu,
bukan persembahanmu
dan bukan pula hasil perjuanganmu:
Allah mengampuni kesalahan umat-Nya,
oleh kar’na kemurahan-Nya;
melalui pengorbanan Putra Tunggal-Nya
ditebus-Nya dosa manusia.
Refrein:
Bersyukur, hai bersyukur,
kemurahan-Nya pujilah!
Bersyukur, hai bersyukur selamanya!
2. Janganlah kau bermegah
dan jangan pula meninggikan dirimu;
baiklah s’lalu merendah
dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya.
Keangkuhan tiada berkenan kepada-Nya;
orang sombong direndahkan-Nya.
Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh,
yang rendah ‘kan ditinggikan-Nya.
Refrein.
DOA SYUKUR
NYANYIAN PENGUTUSAN

(berdiri)
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PAKAILAH SELURUH HIDUPMU
PKJ. 153:1,2
1. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia.
Tiap harta dan talentamu pergunakan bagi-Nya.
Refrein:
Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta;
Dia tahu yang kaubutuhkan kini dan selamanya.
2. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu.
Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsamu.
Refrein.
PENGUTUSAN
PF : Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan
J
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan
PF : Jadilah saksi Kristus
J
: Syukur kepada Allah
PF : Terpujilah Tuhan
J
: Kini dan selamanya
BERKAT
PF : 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.
J
: (menyanyikan) Haleluya 5x, Amin 3x
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