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I. PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
Pnt : Sebagai anggota keluarga Allah, marilah
ibadah ini dengan hati yang dipenuhi
Allah-Bapa kita. “Muliakanlah TUHAN
dengan aku, marilah kita bersama-sama
nama-Nya!” (Mazmur 34:4)

(berdiri)
kita memasuki
hasrat memuji
bersama-sama
memasyhurkan

SEMUA YANG TERCIPTA
PKJ. 58 :1-2
Syair: M. Karatem/H. A. Pandopo, 1985,
Lagu: M. Karatem, 1985

do = f, 3 ketuk
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.
2. Semua manusia, hai ikutlah serta

memuji kasih Tuhan yang agung mulia.
Dalam Yesus, Putera-Nya, kita s’lamat selamanya;
segala sesuatu dibaharui-Nya.
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1.2. Votum dan Salam
PF : Kebaktian bulan keluarga minggu ketiga ini terjadi
karena pertolongan TUHAN, Yang menjadikan langit dan
bumi, Yang memelihara kasih setia-Nya sampai selamalamanya.
J
: (menyanyikan) AMIN 3x.
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa yang
mengasihi kita sebagai keluarga-Nya dan dari Tuhan
Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara sekalian.
J
: Dan beserta saudara juga.
--------------------------------------------------------------Jemaat duduk
1.3. Melahirkan Orang Berintegritas adalah Salah Satu Cara
Menjadi Keluarga Yang Berdampak
PF : Firman Tuhan berkata : "Inilah perintah, yakni ketetapan
dan peraturan, yang aku ajarkan kepadamu atas perintah
TUHAN, Allahmu, untuk dilakukan di negeri, ke mana
kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu
engkau dan anak cucumu takut akan TUHAN, Allahmu, dan
berpegang pada segala ketetapan dan perintah-Nya yang
kusampaikan
kepadamu,
dan
supaya
lanjut
umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel! Lakukanlah
itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya
kamu
menjadi
sangat
banyak, seperti
yang
dijanjikan TUHAN, Allah nenek moyangmu, kepadamu di
suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
Dengarlah, hai orang Israel : TUHAN itu Allah kita, TUHAN
itu esa ! Kasihilah TUHAN, Allahmu , dengan segenap
hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap
kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada
hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau
mengajarkannya
berulang-ulang
kepada
anakanakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di
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rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan,
apabila engkau berbaring dan apabila engkau
bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai
tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang
di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang
pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. (Ulangan 6 :
1-9).
DI DUNIA YANG PENUH CEMAR
NKB. 204 : 1-2
Syair dan lagu: Let Others See Yesus in You; B. B. McKinney,
Terjemahan: Lembaga Literatur Baptis

do = as, 6 ketuk (2x3)
1. Di dunia yang penuh cemar; Antara sesamamu

hiduplah saleh dan benar. Nyatakan Yesus dalammu.
Refrein:
Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu;
sampaikan Firman dengan hati teguh,
nyatakan Yesus dalammu.
2. Hidupmu kitab terbuka dibaca sesamamu;

apakah tiap pembacanya, melihat Yesus dalammu?
Refrein.
1.4. Pengakuan Dosa
PF : (memimpin doa pengakuan dosa)
BILA KURENUNG DOSAKU
PKJ. 37 : 1-2
Syair dan lagu: A. K. Saragih

do = g, 4 ketuk
1. Bila kurenung dosaku pada-Mu, Tuhan,

yang berulang kulakukan di hadapan-Mu,
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Refrein:
Kasih sayang-Mu perlindunganku.
Di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku.
Kasih sayang-Mu pengharapanku.
Usapan kasih setia-Mu s’lalu kurindu.
2. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda,

iri hati dan benciku kadang menjelma.
Refrein.

1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : “Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya
kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar
dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari
kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib” (1 Petrus 2:9).
Pengampunan-Nya, membuat hubungan kita sebagai
anak dengan Sang Bapa dipulihkan sebagai keluarga
Allah! Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
J
: Syukur kepada Allah !
INILAH RUMAH KAMI
PKJ. 288:1-2.
Syair: Arnoldus Isaak Apituley, 1999,
Lagu: Esti Kristofera

do = d, 4 ketuk
1. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang;
siapa yang menjamin? Tak lain, Tuhan sajalah.
Refrein:
Alangkah baik dan indah, jikalau Tuhan beserta;
sejahtera semua, sekeluarga bahagia.
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—Bersalam-salaman sebagai ungkapan damai dan
sukacita—
2. Betapalah mesranya, ayah dan ibu contohnya;
semua anak-anak ikut teladan tindaknya.
Refrein.
--------------------------------------------------------------Jemaat duduk
II. PELAYANAN FIRMAN
2.1. Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
2.2. Pembacaan Alkitab
PF : Bacaan diambil dari Daniel 1:6-8;6:1-6.
(1-6) Di antara mereka itu ada juga beberapa orang
Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael dan Azarya.(17) Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain
kepada mereka: Daniel dinamainya Beltsazar, Hananya
dinamainya Sadrakh, Misael dinamainya Mesakh dan
Azarya dinamainya Abednego. (1-8) Daniel berketetapan
untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan
dengan anggur yang biasa diminum raja; dimintanyalah
kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah
menajiskan dirinya.
(6-1) Darius, orang Media, menerima pemerintahan
ketika ia berumur enam puluh dua tahun. (6-2) Lalu
berkenanlah Darius mengangkat seratus dua puluh wakilwakil raja atas kerajaannya; mereka akan ditempatkan di
seluruh kerajaan; (6-3) membawahi mereka diangkat
pula tiga pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari
ketiga orang itu; kepada merekalah para wakil-wakil raja
harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan
dirugikan. (6-4) Maka Daniel ini melebihi para pejabat
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tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh
yang luar biasa; dan raja bermaksud untuk
menempatkannya atas seluruh kerajaannya. (6-5)
Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari
alasan
dakwaan
terhadap
Daniel
dalam
hal
pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan
apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak
ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan
padanya. (6-6) Maka berkatalah orang-orang itu: "Kita
tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap
Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya!"
PF : Demikianlah pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia
adalah mereka yang mendengarkan Firman Allah dan
memeliharanya. Haleluya !
J
: (menyanyikan) Haleluya 3x.
2.3. Khotbah : “Melahirkan Orang Berintegritas“
(Didahului kesaksian Stella Angela Thionida)
2.4. Saat Hening
2.5. Persembahan Pujian
Kebaktian I : Gema Kasih
Kebaktian II : PDP
Kebaktian III : Ens. Anak
Kebaktian IV : Angelic Kids 2
2.6. Pengakuan Iman
(berdiri)
Pnt : Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat,
marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita,
seturut dengan Pengakuan Iman Rasuli. Aku percaya…
--------------------------------------------------------------Jemaat duduk
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KHUSUS KEBAKTIAN III PK. 10.00 WIB
PENEGUHAN SDRI. KRISTINA SIMAREMARE, S.Si.Teol.
KE DALAM JABATAN PENATUA
A. PENGANTAR
B. DOA SYUKUR
C. PERNYATAAN KESIAPAN JEMAAT
P : Saya mohon Jemaat berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus
Kristus, perkenankanlah saya bertanya: Apakah Jemaat
siap mendukung Sdri. Kristina Simaremare untuk
diteguhkan sebagai penatua ?
J
: Ya, kami siap mendukung !
(Jemaat duduk)
D. PERNYATAAN KESEDIAAN CALON
P : (Menyampaikan butir-butir pertanyaan)
Apakah jawab Saudari Kristina Simaremare ?
Sdri. Kristina Simaremare :
Ya, saya percaya dan bersedia !
E. PENEGUHAN
(CPnt, maju ke depan dan berlutut).
P : Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan
Saudari ke dalam jabatan penatua, dalam nama Bapa,
Anak dan Roh Kudus. Amin.
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J

Allah yang Mahakasih dan Mahakuasa, Bapa Tuhan Yesus
Kristus kiranya melengkapi Saudari dengan kuasa Roh
Kudus dalam menggembalakan Jemaat Tuhan yang telah
ditebus oleh darah dan nyawa Kristus. Dan Allah yang
Mahamurah dan penuh anugerah, memenuhi Saudari
dengan karunia dan kuasa untuk melayankan Firman,
penggembalaan dan pembangunan jemaat. Amin.
: (berdiri, menyanyikan diksologi menurut KJ.303)
Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia,
surga dan bumi puji t’rus Sang Bapa, Putra, Roh
Kudus ! Amin.

(Jemaat duduk)
F.
P

RESPON TERHADAP PENEGUHAN
: Penatua Kristina Simaremare, Gereja Kristen Indonesia
siap mendengar ikrar Saudari untuk tugas pelayanan GKI
pada basis di Jemaat ini, maupun dalam lingkup-lingkup
Klasis, Sinode Wilayah dan Sinode GKI.
Pnt. Kristina Simaremare :
Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya
menyatakan dengan segenap hati saya, segenap jiwa saya,
segenap kekuatan saya dan segenap akal budi saya,
bahwa segala kesediaan saya melayani Kristus dan
gereja-Nya, di tengah dunia yang butuh penyelamatan
Kristus, sebagaimana telah saya nyatakan tadi, dilandasi
oleh percaya dan kasih saya kepada Kristus yang
dikuatkan oleh kuasa dan karunia Roh Kudus-Nya.
Kiranya Allah menolong saya.
(Jemaat berdiri)
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G. PERNYATAAN DUKUNGAN JEMAAT
(Penatua baru menghadap Jemaat)
P : Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah Saudara-saudara
siap menerima dan mendukung penatua Kristina
Simaremare yang baru diteguhkan ini?
J
: Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami
menerima Pnt. Kristina Simaremare. Kami berjanji
memberi dukungan, kasih dan doa, kepada dia yang
hidup dan bekerja di antara kami menjadi pemimpinyang-melayani, agar Jemaat Tuhan terpelihara dalam
kasih, iman dan pengharapan.
(Jemaat duduk)
H. PENYERAHAN PIAGAM PENATUA
——selanjutnya Pnt. Kristina Simaremare duduk ke jajaran
penatua, kebaktian dilanjutkan dengan Tayangan Bulan
Keluarga, Doa Syafaat dst.——
KEBAKTIAN I, II, III & IV
2.7. Tayangan Bulan Keluarga
2.8. Doa Syafaat
III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Marilah kita persembahkan bagian yang terbaik dari yang
Tuhan sudah beri, sebab kita selalu dihujani kasih Allah
sejak dulu, kini dan sampai nanti. Kita memberi dengan
hati yang bersyukur seperti ungkapan Pemazmur:
“Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepada-Mu,
Allahku, aku hendak meninggikan Engkau.” Bersyukurlah
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kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selamalamanya kasih setia-Nya.” (Mazmur 118 :28-29)
BAWA PERSEMBAHANMU
PKJ. 146 : 1-2

Syair dan lagu: Arnoldus Isaak Apituley, 1998

do = f, 2 ketuk
1. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan

dengan rela hatimu, janganlah jemu.
Bawa persembahanmu, bawa dengan suka.
Refrein:
Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu.
Bawa persembahanmu, ucaplah syukur.

2. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi

oleh apa saja pun dalam dunia.
Kasih dan karunia sudah kau terima.
Refrein.

3.2. Doa Syukur

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Nyanyian Pengutusan
KELUARGA HIDUP INDAH
PKJ. 289
Syair dan lagu: Ispriyanto, 1999

do = a atau bes, 9 ketuk
1. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya.

Dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya.
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Refrein:
T’rima kasih pada-Mu, Tuhan,
Kau bimbing kami selamanya.
Segala hormat, puji dan syukur
kami panjatkan kepada-Mu.
2. Di dunia banyak jalan; jalan mana ‘kan ditempuh?

Jalan lurus hanya satu; jalan Tuhan itulah.
Refrein:

4.2. Pengutusan
PF : 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.
4.3. 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. AMIN.
J
: (menyanyikan) Haleluya 5x. Amin 3x.
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