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Keb. III Pelayanan Baptis Kudus Dewasa &
Pengakuan Percaya (SIDI),
Perkenalan Anggota Baru

I.
PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(duduk)
Pnt : Marilah kita berdiri menyambut kehadiran
Allah di tengah-tengah kita. “Haleluya! Pujilah
Tuhan, hai Jiwaku! Aku hendak memuliakan
Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi
Allahku selagi aku ada.” (Maz 146:1,2)
J
: (menyanyikan PKJ 55 : 1, 2, 3, Hai, Puji Nama-Nya)
1.
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Hai, puji nama-Nya, terang cahaya,
dan puji nama-Nya, hai cakrawala,
Hai, puji nama-Nya, semesta alam:
mari semuanya menyembah Tuhan.
Refrein :
Haleluya! Pujilah Tuhan tak henti,
Haleluya! kar'na kasih-Nya tak terp'ri.
Haleluya! Pujilah Tuhan tak henti,
Haleluya! Kar'na kasih-Nya tak terp'ri.

2.

Hai, puji nama-Nya, tumbuh-tumbuhan,
dan puji nama-Nya, jenis bijian.
Hai, puji nama-Nya, buah-buahan:
mari semuanya menyembah Tuhan.
Refrein.

3.

Hai, puji nama-Nya, ikan dilaut,
dan puji nama-Nya, burung dilangit.
Hai, puji nama-Nya, hai hewan-hewan:
mari semuanya menyembah Tuhan.
Refrein.

1.2. Votum & Salam
PF : Pertolongan kepada kita datang dari Allah Bapa
Pencipta langit dan bumi, yang kasih setia-Nya
kekal untuk selama-lamanya
J
: (menyanyikan) Amin, amin, amin.
PF : Salam Sejahtera bagi saudara-saudara yang
datang di dalam nama Tuhan.
J
: Salam sejahtera bagi saudara juga.
1.3. Kata Pembuka
(duduk)
PF : Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita
dipanggil untuk menyerukan berita pertobatan,
sebagaimana dikatakan: “dalam nama-Nya
berita tentang pertobatan dan pengampunan
dosa harus disampaikan kepada segala bangsa,
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mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari
semuanya ini.” (Lukas 24:47-48)
: (menyanyikan NKB 205:1, 2, 3, Dalam Dunia
Yang G’lap)

1. Dalam dunia yang g’lap karena dosa,
banyak jiwa terancam kuasa maut.
Siapa yang mau menyampaikan berita
hal kes’lamatan dari Anak Daud?
Refrein:
“Kuasa t’lah dib’ri pada-Ku.
Kuasa t’lah dib’ri pada-Ku.
Masyhurkanlah Injil ke seluruh dunia,
selalu ‘Ku besertamu.”
2. Hai lihatlah, terbuka pintu dunia,
laskar Kristus, hai bangkit, masuklah!
Satukanlah tenagamu semua
dan Injil Kristus pun masyhurkanlah!
Refrein.
3. ‘Kau tak perlu binasa kar’na dosa,
Allah telah memb’rikan Anak-Nya.
Orang benar tiada ‘kan binasa,
maka masyhurkanlah t’rus Injil-Nya!
Refrein.
1.4. Pengakuan Dosa
PF : (Menaikkan doa pengakuan Dosa)
4

J

: (menyanyikan NKB 23 : 1, 2, Di Dalam Kasih
Yang Teguh)

1. Di dalam kasih yang teguh
t'lah datang Yesus, Tuhanku,
menghapus aib dan dosaku, Dia mengangkatku.
Refrein :
Dari lembah 'ku direngkuh
dengan tangan-Nya yang lembut,
gelap lenyap terbitlah t'rang,
O syukur, 'ku diangkat-Nya.
2. Suara-Nya t'lah 'kudengar
memanggil aku yang cemar;
meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku.
Refrein.
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu
seperti kabut diterbangkan angin
J
: dan segala dosamu seperti awan yang
tertiup.
PF : Kembalilah kepada-Ku, sebab Aku telah
menebus engkau!
J
: Bersorak-sorailah, hai langit, sebab TUHAN
telah bertindak,
PF : bertempiksoraklah, hai rahim bumi!
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PF
J
PF
J

: Bergembiralah dengan sorak-sorai, hai
gunung-gunung,
: hai hutan serta segala pohon di dalamnya!
: Sebab TUHAN telah menebus Yakub,
: dan Ia telah memperlihatkan keagungan-Nya
dalam hal Israel. (Yesaya : 44 : 22-23)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
: Syukur kepada Allah !
(menyanyikan NKB 213:1,2, Kita Sudah
Ditebus Oleh-Nya)

1. Kita sudah ditebus oleh-Nya,
kini layanilah Mukhalismu.
Maju t’rus dan kibarkan panji-Nya,
sanjung Rajamu!
Refrein:
Mari bawa pada-Nya segenap talentamu
serta hidup mengikuti firman-Nya!
Taat dan setialah walau sukar jalanmu,
hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah!
-----------------BERSALAM-SALAMAN---------------------2. Waktu suka atau waktu duka,
walau badai datang melandamu;
Janganlah jemu melayani-Nya,
sanjung Rajamu
Refrein.
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(Kebaktian 2 : Persembahan Pujian VG Tulip 2 GPIB
Maranatha)
II.
2.1.
2.2.
Pnt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan I :
: Bacaan pertama diambil dari Kitab Yunus 3 : 1-10
Datanglah firman TUHAN kepada Yunus untuk
kedua kalinya, demikian: 2 "Bangunlah, pergilah ke
Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah
kepadanya seruan yang Kufirmankan kepadamu."
3 Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai
dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang
mengagumkan besarnya, tiga hari perjalanan luasnya.
4 Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari
perjalanan jauhnya, lalu berseru: "Empat puluh hari
lagi, maka Niniwe akan ditunggangbalikkan." 5 Orang
Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka
mengumumkan puasa dan mereka, baik orang
dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain
kabung. 6 Setelah sampai kabar itu kepada raja kota
Niniwe,
turunlah
ia
dari
singgasananya,
ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain
kabung, lalu duduklah ia di abu. 7 Lalu atas perintah
raja dan para pembesarnya orang memaklumkan dan
mengatakan di Niniwe demikian: "Manusia dan
1
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ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh
makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak
boleh minum air. 8 Haruslah semuanya, manusia dan
ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan
keras kepada Allah serta haruslah masing-masing
berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari
kekerasan yang dilakukannya. 9 Siapa tahu, mungkin
Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari
murka-Nya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita
tidak binasa." 10 Ketika Allah melihat perbuatan
mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari
tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah
karena malapetaka yang telah dirancangkan-Nya
terhadap mereka, dan Iapun tidak jadi melakukannya.
Demikianlah sabda Tuhan !
: Syukur kepada Allah !

2.3. Antar Bacaan : Mazmur 62 : 5-12
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian
dinyanyikan bersama jemaat)
Hanya dekat Allah saja kiranya ‘ku tenang
sebab daripada-Nya harapanku.
hanya Dia-lah gunung batuku dan kes’lamatanku
Kota bentengku, ku tak akan goyah.
1.
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Pada Allah ada kes’lamatanku
dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku,

tempat perlindunganku.
Percayalah pada-Nya tiap waktu hai, umat.
Curahkan isi hatimu didapan-Nya.
Allah itu tempat perlindungan kita.
Refrein.
3.

Jangan kau taruh harapan yang sia-sia
pada perampasan.
Bila hartamu bertambah,
jangan hatimu lekat padanya.
Sekali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar :
dari Tuhanlah asalnya kuasa dan kasih setia.
Kau balas tiap orang menurut perbuatannya.
Refrein.

2.4. Bacaan II :
Pnt. : Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 7 : 29-31.
Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan,
yaitu: waktu telah singkat! Karena itu dalam
waktu yang masih sisa ini orang-orang yang
beristeri harus berlaku seolah-olah mereka tidak
beristeri; 30 dan orang-orang yang menangis
seolah-olah tidak menangis; dan orang-orang
yang bergembira seolah-olah tidak bergembira;
dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak
memiliki apa yang mereka beli; 31 pendeknya
orang-orang yang mempergunakan barangbarang duniawi seolah-olah sama sekali tidak
29

9

mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang
kita kenal sekarang akan berlalu.
J

Demikianlah sabda Tuhan !
: Syukur kepada Allah !

2.5. Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan
Yesus Kristus menurut Markus 1 : 14-20.
Sesudah Yohanes ditangkap datanglah Yesus ke
Galilea memberitakan Injil Allah, 15 kata-Nya:
"Waktunya telah genap; Kerajaan Allah sudah
dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil!"
16 Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau
Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara
Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau,
sebab mereka penjala ikan. 17 Yesus berkata
kepada mereka: "Mari, ikutlah Aku dan kamu akan
Kujadikan penjala manusia." 18 Lalu mereka pun
segera meninggalkan jalanya dan mengikuti Dia.
19 Dan setelah Yesus meneruskan perjalanan-Nya
sedikit lagi, dilihat-Nya Yakobus, anak Zebedeus,
dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan
jala di dalam perahu. 20 Yesus segera memanggil
mereka dan mereka meninggalkan ayahnya,
Zebedeus, di dalam perahu bersama orang-orang
upahannya lalu mengikuti Dia.
14
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Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus,
yang berbahagia adalah setiap orang yang
mendengar dan melakukan dalam kehidupan
sehari lepas sehari.
: (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya

2.6. Khotbah :
“Serukan Berita Pertobatan”
2.7. Saat Hening
Kebaktian I : PS. Kidung Agung
Kebaktian II : PS. SMAK 3 Penabur
VG Tulip 2 GPIB Maranatha
Kebaktian III : PS. Gita Kalvari
Kebaktian IV : PS. PDP
PELAYANAN BAPTIS KUDUS DEWASA &
PENGAKUAN PERCAYA (SIDI),
PERKENALAN ANGGOTA BARU
KHUSUS KEBAKTIAN III Pk. 10.30 WIB
PELAYANAN BAPTIS KUDUS DEWASA & PENGAKUAN
PERCAYA (SIDI)
PENGANTAR
PF : Dalam kebaktian hari ini akan dilayankan Baptisan
Kudus Dewasa & Pengakuan Percaya (SIDI).
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Baptisan adalah titah Tuhan Yesus sendiri,
sebagai mana yang dikatakan-Nya kepada
murid-murid-Nya dalam Matius 28 : 19-20a
“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”.
Baptisan kudus adalah tanda dan materai yang
kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah
dengan 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 Kristus.
Melalui dua bagian itu (yaitu Baptisan Kudus
Dewasa & Pengakuan Percaya (SIDI), maka
mereka menjadi bagian dari tubuh Kristus
secara penuh.
Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan dan
mendorong kita untuk berperan serta dalam
melaksanakan misi Allah didunia ini. Roh Kudus
jugalah yang akan terus menerus membarui kita
hingga kelak dengan tidak bercacat cela, kita
menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan
jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal.
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DOA SYUKUR
PERNYATAAN IMAN
(Para calon Baptisan Kudus Dewasa & Pengakuan
Percaya (SIDI))
PF

: Saudara-saudara yang akan dibaptis dan mengaku
percaya, diminta untuk berdiri dan menjawab
pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
• Percayakah Saudara kepada Allah Bapa, Pencipta
dan Pemelihara kita; kepada Yesus Kristus,
Anak-Nya, Tuhan dan Juruselamat kita; dan
kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita ?
• Apakah Saudara dengan tulus hati dan
dengan segenap jiwa berjanji memegang
pengakuan itu dengan meninggalkan hidup
lama, dan hidup mengikut Yesus Kristus
sebagai Juruselamat dan menjadi saksi-Nya ?
• Apakah Saudara percaya bahwa Alkitab
Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah
Firman Allah yang menunjukkan jalan
keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus ?
• Apakah Saudara dengan sungguh-sungguh
ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan
bersedia menerima tugas pengutusan-Nya,
yaitu dengan setia mengambil bagian dalam
mewujudkan
persekutuan
serta
melaksanakan pelayanan dan kesaksian ?
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• Apakah Saudara berjanji untuk menerima
dan menaati ajaran dan Tata Gereja GKI ?
Apakah jawaban Saudara ………… (nama calon)
(PF menyebutkan nama calon satu per satu dan mereka
menjawab satu per satu)
Calon: Ya, saya percaya dan berjanji.
(Para Calon Baptisan Kudus Dewasa &Pengakuan
Percaya (SIDI) duduk kembali)
PENGAKUAN IMAN
(berdiri)
Pnt. : Jemaat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita
bersama-sama dengan saudara-saudara calon
Baptisan Kudus Dewasa & Pengakuan Percaya
(SIDI), dalam persekutuan jemaat di tempat ini
untuk mengikrarkan pengakuan iman percaya
kita berdasarkan Pengakuan Iman Rasuli.
J
: Aku percaya ……
(duduk)
Nyanyian Jemaat
YA TUHAN, BIMBING AKU
KJ. 406 : 1
Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku,
sehingga ‘ku selalu bersama-Mu.
Engganlah ‘ku melangkah setapak pun,
‘pabila Kau tak ada di sampingku.
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PELAYANAN BAPTISAN KUDUS DEWASA
(Calon diminta maju ke depan satu per satu dan berlutut)
PF

: .................. (nama calon), aku membaptis engkau
dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.
(Percikan dilakukan sekali)

(Mereka yang sudah dibaptis kembali ke tempat duduk)
PELAYANAN PENGAKUAN PERCAYA/SIDI
(Calon diminta untuk maju satu per satu dan berlutut):
PF

: Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu ..................
(nama calon), dengan anugerah-Mu, supaya ia
bertambah setia melayani Engkau, dan setiap
hari bertumbuh dalam Roh hingga kelak
menghadap Tuhan dengan tiada bercacat cela
dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus
dalam hidup kekal.

(Mereka yang baru mengaku percaya kembali ke
tempat duduk).
(Sesudah semuanya selesai, pelayan firman meminta
mereka semua untuk berdiri dan mengucapkan berkat.)
BERKAT
PF : Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah
memanggil Saudara dalam Kristus kepada
kemulian-Nya
yang
kekal,
melengkapi,
meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan
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Saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai
selama-lamanya! Amin.
(Jemaat berdiri, sementara itu penumpangan tangan
berlanjut)
J

: (menyanyikan doksologi menurut KJ 303b).
Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia,
sorga dan bumi, puji t’rus Sang Bapa, Putra, Roh
Kudus! Amin.

(Jemaat duduk, para anggota baptisan baru & anggota
sidi baru, tetap berdiri)
PESAN BAGI ANGGOTA BAPTISAN BARU &
ANGGOTA SIDI BARU.
PF : Saudara-saudara, kami bersukacita karena Saudarasaudara telah berketetapan untuk mengaku iman
Saudara di hadapan Tuhan dan Jemaat-Nya. Dalam
baptisan, Saudara-saudara telah dipersatukan
dengan Kristus, dan kini melalui baptisan kudus &
pengakuan percaya, secara penuh Saudara-saudara
telah menjadi anggota-anggota gereja-Nya yang
diutus untuk menjadi saksi-saksi Injil.
PESAN BAGI JEMAAT
(Para para anggota baptisan baru & anggota sidi baru,
menghadap ke arah Jemaat)
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PF

J

: Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah
saudara-saudara ini sebagai sesama anggota
tubuh Kristus dan pewaris Kerajaan Allah dengan
penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling
memeliharalah dan saling menegurlah, supaya
dalam kesatuan Jemaat karya Allah nyata.
: Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan,
kami menyambut Saudara-saudara untuk
bersama dengan kami bersekutu serta
bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena
kita satu tubuh dalam Dia.
(Para para anggota baptisan baru & anggota sidi
baru, dipersilahkan duduk)

2.8. Perkenalan Anggota Baru

Kebaktian dilanjutkan secara berurutan :
Doa Syafaat, Pengucapan Syukur, dst
KHUSUS KEBAKTIAN I, II & IV
Pk. 06.00, 08.00 & 17.00 WIB
2.9. Pengakuan Iman Rasuli
(berdiri)
Pnt : Bersama dengan gereja di segala abad dan
tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan
iman percaya kita, seturut dengan Pengakuan
Iman Rasuli. Aku percaya…
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2.10.

Doa Syafaat

(duduk)

III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Nats Pengantar Persembahan
Pnt : Mari kita bawa persembahan kita kepada Allah
dan ingatlah akan firman-Nya: “Sebab pelayanan
kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya
mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang
kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur
kepada Allah.” (2 Korintus 9:12)
J
: (Nyanyian Syukur (PKJ 264:1, 2, 3, Apalah Arti
Ibadahmu, bersamaan dengan pengumpulan
Persembahan)
1. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan,
bila tiada rela sujud dan sungkur?
Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan,
bila tiada hati tulus dan syukur?
Refrein:
Ibadah sejati, jadikanlah persembahan.
Ibadah sejati: kasihilah sesamamu!
Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan,
jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
2. Marilah ikut melayani orang berkeluh,
agar iman tetap kuat serta teguh.
Itulah tugas pelayanan, juga panggilan,
persembahan yang berkenan bagi Tuhan.
Refrein.
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3. Berbahagia orang yang hidup beribadah,
yang melayani orang susah dan lemah
dan penuh kasih menolong orang yang terbeban;
itulah tanggung jawab orang beriman.
Refrein.
3.2. Doa persembahan

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Lagu Pengutusan
J

: (Menyanyikan KJ 338:1, 2, 3, 4, Marilah,
Marilah, Hai Saudara)
Refrein:
Marilah, marilah, hai saudara,
menyebarkan terang dunia!

1. Banyak orang kemalangan menderita,
diliputi kegelapan kemelut.
Refrein.
2. Ada juga yang digoda kemewahan,
tapi tidak mengenal bahagia.
Refrein.
3. Tak terbilang yang sengsara dalam hati,
kekurangan cinta kasih yang benar.
Refrein.
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4. Tuhan Allah mengasihi dunia ini,
Yesus Kristus menerangi yang gelap.
Refrein.
4.2.
PF
J
PF
J
PF
J
PF

J

Berkat
: Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
: Jadilah saksi Kristus.
: Syukur kepada Allah.
: Terpujilah Tuhan.
: Kini dan selamanya.
: Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah
berkat Tuhan
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.
: (menyanyikan)
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya. Amin, amin, amin.

(Jemaat tetap berdiri sampai prosesi keluar Pelayan Firman)
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