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I.
PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(berdiri)
Pnt : Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu,
puji-pujian kepada-Nya tetap di dalam mulutku.
Jmt : Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang
yang rendah hati mendengar berita sukacita dari-Nya!
Pnt + Jmt
: Marilah kita bersama-sama memuliakan TUHAN.
Marilah kita berhimpun dan memasyhurkan nama-Nya!
SUCI SUCI SUCI
KJ. 2:1, 2
1. Suci, suci, suci Tuhan Mahakuasa!
Dikau kami puji di pagi yang teduh.
Suci, suci, suci, murah dan perkasa,
Allah Tritunggal, agung nama-Mu!
2. Suci, suci, suci! Kaum kudus tersungkur
di depan takhta-Mu memb’ri mahkotanya.
Segenap malaikat sujud menyembah-Mu,
Tuhan, Yang Ada s’lama-lamanya.
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1.2. Votum & Salam
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang
menjadikan langit dan bumi, yang memelihara
ciptaan-Nya untuk selama-lamanya.
Jmt : (menyanyikan) Amin, amin, amin.
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Saudara sekalian.
Jmt : Dan menyertai saudara juga.
1.3. Sapa Pembuka
(duduk)
PF : “Pergilah ke seluruh dunia, dan beritakanlah Injil
kepada segala makhluk”
demikian perkataan
Tuhan Yesus yang dikutip dalam Markus 16 : 15b.
Sungguh suatu anugerah bagi kita sebab Tuhan mau
melibatkan manusia dalam karya keselamatan-Nya.
AKU TUHAN SEMESTA
PKJ.177 : 2, 3
2. Aku Tuhan semesta. 'Ku menanggung sakitmu
dan menangis kar'na kau tak mau dengar.
'Kan Kurobah hatimu yang keras jadi lembut.
Siapa bawa firman-Ku? Utusan-Ku?
Refrein :
Ini aku, utus aku! Kudengar Engkau memanggilku.
Utus aku; tuntun aku; 'Ku prihatin akan umat-Mu.
3. Aku Tuhan semesta. 'Ku melihat yang resah.
Orang miskin dan lesu Aku jenguk.
Aku ingin memberi perjamuan sorgawi.
Siapa mewartakannya? Siapakah?
Refrein.
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1.4. Pengakuan Dosa
PF : (memimpin pengakuan dosa)
DI SALIBMU 'KU SUJUD
KJ. 361 : 1, 4
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1. Di salib-Mu 'ku sujud, miskin, buta dan lemah;
Yesus, Kau harapanku, agar aku s'lamatlah.
Refrein :
'Ku percaya pada-Mu, Anakdomba Golgota.
Di salib-Mu 'ku sujud: diriku s'lamatkanlah!
4. Janji Tuhan kupegang; 'ku dibasuh darah-Nya.
'Ku bersujud, beriman, tersalib bersama-Nya.
Refrein.
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : “Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman
bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh,
yang memberi hidup telah memerdekakan kamu
dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut”
(Roma 8:1-2).
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jmt : Syukur kepada Allah !
IKUT DIKAU SAJA TUHAN
KJ. 376:1, 2
1. Ikut Dikau saja, Tuhan, jalan damai bagiku;
Aku s’lamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu.
Refrein:
Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi pada-Mu:
dalam Dikau, Juru s’lamat, ‘ku bahagia penuh!
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(jemaat saling memberi salam sambil berkata: Damai Tuhan
bersertamu)

2. Ikut Dikau di sengsara, kar’na janji-Mu teguh;
atas kuasa kegelapan ‘ku menang bersama-Mu
Refrein.
II.
2.1.
2.2.
Pnt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan I :
: Bacaan pertama diambil dari Kitab Yehezkiel 2 : 1-5
Firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, bangunlah
dan berdiri, karena Aku hendak berbicara dengan
engkau." 2 Sementara Ia berbicara dengan aku,
kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkannyalah
aku. Kemudian aku mendengar Dia yang berbicara
dengan aku. 3 Firman-Nya kepadaku: "Hai anak
manusia, Aku mengutus engkau kepada orang Israel,
kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak
melawan Aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah
mendurhaka terhadap Aku sampai hari ini juga.
4 Kepada keturunan inilah, yang keras kepala dan tegar
hati, Aku mengutus engkau dan harus kaukatakan
kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH. 5 Dan
baik mereka mendengarkan atau tidak--sebab mereka
adalah kaum pemberontak--mereka akan mengetahui
bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka.
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Demikianlah sabda Tuhan !
Jmt : Syukur kepada Allah !
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2.3. Antar Bacaan : Mazmur 123
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian
dinyanyikan bersama jemaat)
Ya Tuhanku, kasihani, kasihanilah kami Tuhan!
Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan.
1. Kepada-Mu ‘ku memandang Engkau
yang bersemayam di sorga.
Bagai mata hamba pandang tangan tuannya,
sampai Dia kasihani kita.
Refrein.
2. Kepada-Mu ‘ku memandang Engkau
yang bersemayam di sorga.
Bagai mata hamba pandang tangan nyonyanya,
sampai Dia kasihani kita.
Refrein.
2.4. Bacaan II :
Pnt. : Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus 12 : 2-10.
2 Aku tahu tentang seorang Kristen; empat belas tahun

yang lampau--entah di dalam tubuh, aku tidak tahu,
entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang
mengetahuinya--orang itu tiba-tiba diangkat ke
tingkat yang ketiga dari sorga. 3 Aku juga tahu tentang
orang itu, --entah di dalam tubuh entah di luar tubuh,
aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya-- 4 ia tibatiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata
yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan
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manusia. 5 Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi
atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain
atas kelemahan-kelemahanku. 6 Sebab sekiranya aku
hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi,
karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku
menahan diriku, supaya jangan ada orang yang
menghitungkan kepadaku lebih dari pada yang
mereka lihat padaku atau yang mereka dengar dari
padaku. 7 Dan supaya aku jangan meninggikan diri
karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu,
maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu
seorang utusan Iblis untuk menggocoh aku, supaya
aku jangan meninggikan diri. 8 Tentang hal itu aku
sudah tiga kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan
Iblis itu mundur dari padaku. 9 Tetapi jawab Tuhan
kepadaku: "Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab
justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi
sempurna." Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas
kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi
aku. 10 Karena itu aku senang dan rela di dalam
kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di
dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena
Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat.
Demikianlah sabda Tuhan !
Jmt : Syukur kepada Allah !
2.5. Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus
Kristus menurut Markus 6 : 1-13.
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Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di
tempat asal-Nya, sedang murid-murid-Nya mengikuti
Dia. 2 Pada hari Sabat Ia mulai mengajar di rumah
ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar
Dia dan mereka berkata: "Dari mana diperoleh-Nya
semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan
kepada-Nya? Dan mujizat-mujizat yang demikian
bagaimanakah dapat diadakan oleh tangan-Nya?
3 Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara
Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah
saudara-saudara-Nya yang perempuan ada bersama
kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. 4 Maka
Yesus berkata kepada mereka: "Seorang nabi dihormati
di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di
antara kaum keluarganya dan di rumahnya." 5 Ia tidak
dapat mengadakan satu mujizatpun di sana, kecuali
menyembuhkan beberapa orang sakit dengan
meletakkan tangan-Nya atas mereka. 6 Ia merasa heran
atas ketidakpercayaan mereka. (6-6b) Lalu Yesus berjalan
keliling dari desa ke desa sambil mengajar. 7 Ia
memanggil kedua belas murid itu dan mengutus
mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas
roh-roh jahat, 8 dan berpesan kepada mereka supaya
jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka,
kecuali tongkat, rotipun jangan, bekalpun jangan, uang
dalam ikat pinggangpun jangan, 9 boleh memakai alas
kaki, tetapi jangan memakai dua baju. 10 Kata-Nya
selanjutnya kepada mereka: "Kalau di suatu tempat
kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di
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situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. 11 Dan
kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima
kamu dan kalau mereka tidak mau mendengarkan
kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di
kakimu sebagai peringatan bagi mereka." 12 Lalu
pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus
bertobat, 13 dan mereka mengusir banyak setan, dan
mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan
menyembuhkan mereka.
Demikianlah
Injil
Tuhan
Yesus
Kristus,
berbahagialah kita yang mendengarkan Firman
Allah dan yang bersedia memeliharanya. Haleluya !.
Jmt : (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
2.6. Khotbah : “Ben-Adam”
2.7. Saat Hening
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

: Ens. Gunsa
: Ens. Gunsa ; PS Serafim
: PS Efrata ; PS Serafim
: PSA Tunas Zaitun 2

KHUSUS KEBAKTIAN II, III & IV
Pelayanan Sakramen Baptis Dewasa & Pengakuan
Percaya/SIDI
Pelayanan Sakramen
Percaya/Sidi

Baptis

Dewasa,

Pengakuan

A. Pengantar
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Pelayanan Baptisan Kudus Dewasa
PF : Kini akan dilayankan baptisan kudus untuk
Saudara-saudara yang telah menyatakan imannya
untuk dibaptiskan, sesuai dengan titah Tuhan
Yesus Kristus sendiri, yang Ia katakan kepada
murid-muridNya dalam Injil Matius 28 : 19-20a
“..pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan
baptislah mereka dalan nama Bapa, 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 umatNya dan yang menjadikan kita anakanak Allah, untuk memberikan suatu kehidupan
baru
yang
bersih
dari
dosa
dengan
mempersatukan kita dalam kematian dan
kebangkitan Yeus Kristus. Melalui baptisan kudus
kita dipersatukan dengan tubuh Kristus yaitu
gereja yang kudus dan am.
Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan dan
mendorong kita untuk berperanserta dalam
melaksanakan misi Allah di dunia. 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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Pelayanan Pengakuan Iman / Sidi
PF : Saat ini juga akan dilayankan pengakuan percaya
bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anakanak telah menerima sakramen baptisan kudus,
yaitu tanda dan materai yang kelihatan atas
perjanjian kekal yang diikat Allah dengan Umat-Nya
dan yang menjadikan mereka anak-anak Allah,
untuk memberikan satu kehidupan yang baru, yang
bersih dari dosa, dengan mempersatukan mereka
dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus.
Kini setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan
pertolongan Roh Kudus, akan menyatakan pengakuan
percaya mereka di hadapan Tuhan dan JemaatNya.
Melalui pengakuan percaya, mereka menjadi
anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara
penuh berperanserta mengerjakan misi Allah,
dengan
mewujudkan
persekutuan
serta
melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh
Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan
mendorong kita untuk berperanserta dalam
melaksanakan misi Allah itu, ditengah dunia. 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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B. Doa Syukur
PF : Tuhan Allah Bapa. Kami bersyukur dan memuliakan
nama-Mu, Bapa yang Maha Pengasih. Pada awal
penciptaan Roh-Mu yang kudus melayang di atas
air untuk memberikan terang dan kehidupan.
Dalam sungai Yordan, Anak-Mu yang Kaukasihi
telah dibapatiskan, dan diatas-Nya Roh Kudus telah
turun. Di atas kayu salib, ia dibaptiskan dalam
sengsara maut dan menang. Ia menebus segala
dosa kami.
Dan sekarang, ya Allah, jadikanlah baptisan kudus
mempersekutukan saudara-saudara kami menjadi
bagian tubuh Kristus, gereja-Mu, dan mengutus
mereka untuk menjadi pelayan-pelayan dan saksisaksiMu di dunia,
Kira-Nya anak-anak Mu yang Kau ciptakan
menurut gambar dan teladan-Mu ini dibersihkan
dari segala sesuatu yang telah merusak citra itu,
dikuburkan bersama Kristus dalam kematian dan
bangkit bersama-Nya ke dalam kehidupan yang
baru untuk dipersatukan dalam tubuh-Nya. Dan
dicurahkanlah kepada mereka Roh Kudus agar
dapat menjadi saksi Injil.
Kami juga bersyukur atas kuasa Roh Kudus yang
menjadikan mereka anggota-anggota dewasa dari
gereja-Mu melalui pengakuan percaya mereka, dan
memampukan mereka untuk makin mengasihi dan
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melayani Engkau, untuk memperjuangkan keadilan
dan perdamaian di dunia.
Kami bersyukur dalam nama Kristus. Amin
C. Pernyataan Iman
(Para calon berdiri)
PF. : Saudara-saudara, sekarang akan dilayankan
Baptisan, Pengakuan Percaya/Sidi. Agar menjadi
nyata
kesungguhan
hati
Saudara-saudara
dihadapan
Tuhan
dan
jemaat-Nya,
saya
mengundang Saudara-saudara untuk menyatakan
iman
Saudara-saudara
dengan
menjawab
pertanyaan- pertanyaan ini:
(Baptis Dewasa & Pengakuan Percaya / Sidi)
 Percayakah Saudara kepada Allah Bapa, Pencipta
dan Pemelihara kita; kepada Yesus Kristus, AnakNya, 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 mengikuti
Yesus Kristus sebagai Juru selamat 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
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meneriman tugas pengutusan-Nya, yaitu dengan
setia mengambil bagian dalam mewujudkan
persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan
kesaksian?
 Apakah Saudara berjanji untuk menerima dan
menaati ajaran dan Tata Gereja GKI?
Apakah jawaban Saudara ……….................(nama calon)
(Baptis Dewasa & Pengakuan Percaya / Sidi)
Calon : Ya, saya percaya dan berjanji.
D. Pengakuan Iman
(berdiri)
Pnt : Jemaat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita
bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan
dibaptis
dan
mengaku
percaya
dengan
mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli.
Jmt : Aku percaya….
Nyanyian Jemaat.
“Betapa Indah Harinya”
(KJ 395 : 3)
3. Sudah ‘ku jadi milik-Nya, Ia pun milikku kekal.
Yakin penuh ‘ku ikutlah: suara Tuhan kukenal.
Refrein :
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.
‘Ku diajari Penebus berjaga dan berdoa t’rus
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku.
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E. Pelayanan Baptis Dewasa, Pengakuan Percaya / Sidi
Pelayanan Baptis Dewasa
(calon diminta maju ke depan satu per satu dan berlutut)
PF : ……………. aku membaptiskan engkau dalam nama
Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin
Pengakuan Percaya / SIDI
PF : Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu …………… 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
(pendeta meminta semua
mengucapkan berkat)

untuk

berdiri

dan

F. Penyampaian Berkat
PF. : Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah
memanggil Saudara dalam Kristus kepada
kemuliaan-Nya
yang
kekal,
melengkapi,
meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan
Saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai
selama-lamanya! Amin.
- Jemaat BERDIRI sambil menyanyikan doksologi, KJ. 303b Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia,
surga dan bumi puji t’rus Sang Bapa, Putra, Roh
Kudus ! Amin.
( Jemaat duduk, para anggota sidi baru tetap berdiri ).
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G. Pesan Bagi Anggota SIDI Baru
PF. : Saudara-saudara, kami bersukacita karena Tuhan
memanggil Saudara kepada kehidupan yang baru
untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati,
segenap jiwa dan segenap akal budi serta
mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri.
Berusahalah untuk bertumbuh dalam iman agar
hidup baru saudara semakin kuat setiap hari dan
bagi Saudara-saudara yang telah berketetapan
untuk mengaku iman Saudara di hadapan Tuhan
dan Jemaat-Nya. Dalam baptisan, Saudara-saudara
telah
dipersatukan dengan Kristus dan kini
melalui pengakuan percaya secara penuh Saudarasaudara telah menjadi anggota-anggota gereja-Nya
yang diutus untuk menjadi saksi-saksi Injil.
Saudara telah menjadi anggota dewasa GKI Gunung
Sahari dengan panggilan untuk berperan dalam
mewujudkan persekutuan serta melaksanakan
pelayanan dan kesaksian .
(Para Baptis Dewasa & Pengakuan Percaya / Sidi
menghadap jemaat)
H. Pesan Bagi Jemaat
PF. : Jemaat Tuhan, yang berbahagia, terimalah saudarasaudara 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.
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Jmt : Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan,
kami menyambut Saudara-saudara untuk
bersama dengan kami melayani bagi kristus
karena kita satu tubuh dalam Dia.
(para anggota baptis dewasa, pengakuan percaya/sidi
duduk)
KHUSUS KEBAKTIAN I
2.8. Pengakuan Iman Rasuli
(berdiri)
Pnt : Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa
lalu, masa kini dan masa yang akan datang
mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut
Pengakuan Iman Rasuli, Aku Percaya..........
2.9. Doa Syafaat

(duduk)

III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi
persembahan syukur dengan mengingat firmanNya : “Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh
kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita
harus membantu orang-orang yang lemah dan
harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia
sendiri telah mengatakan: Adalah lebih berbahagia
memberi dari pada menerima."”(Kis. 20:35)
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BERLIMPAH SUKACITA DI HATIKU
PKJ 216 : 1, 2, 3, 4
1. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku.
Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku!
Refrein:
Aku bersyukur bersukacita,
kasih Tuhan diam di dalamku.
Aku bersyukur bersukacita,
kasih Tuhan diam di dalamku.
2. Damai sejaht'ra melampaui akal di hatiku,
di hatiku, di hatiku.
Damai sejaht'ra melampaui akal dihatiku,
tetap di hatiku!
Refrein.
3. Berlimpah kasih Yesus di hatiku,
di hatiku, di hatiku.
Berlimpah kasih Yesus di hatiku,
tetap di hatiku!
Refrein.
4. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku,
di hatiku, di hatiku.
Kini tiada lagi penghukuman di hatiku,
tetap di hatiku!
Refrein.
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3.2. Doa persembahan

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN
4.1. Lagu Pengutusan
TUHAN, TOLONGLAH, BANGUNKAN IMAN
PKJ 282 : 1, 2
1. Tuhan, tolonglah, bangunkan iman;
pulihkanlah kasih yang remuk.
Tuhan, tolonglah, bangunkan iman;
pulihkanlah kasih yang remuk.
Ubahlah hatiku, jamahlah diriku
biar di tangan-Mu berbentuk.
Tuhan, tolonglah bangunkan iman;
pulihkanlah kasih yang remuk.
2. Hati bersujud, jiwa menyembah;
hidupku masyhurkan kasihMu.
Hati bersujud, jiwa menyembah;
hidupku masyhurkan kasihMu.
T'rimalah baktiku, layakkan diriku
untuk kemuliaan nama-Mu.
Hati bersujud, jiwa menyembah;
hidupku masyhurkan kasih-Mu.
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4.2.
PF
Jmt
PF
Jmt
PF
Jmt

Pengutusan
: Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
: Jadilah saksi Kristus.
: Syukur kepada Allah.
: Terpujilah Tuhan.
: Kini dan selamanya.

4.3. Berkat
PF : Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah
berkat Tuhan : “Allah, sumber pengharapan,
memenuhi kamu dengan segala sukacita dan
damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh
kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah
dalam pengharapan”. Amin.
Jmt : (menyanyikan) Haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.

(Jemaat tetap berdiri sampai prosesi keluar Pelayan Firman)
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