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I.
PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(duduk)
Pnt : Lima puluh tahun yang lampau, dalam semangat
untuk melayani jemaat Tuhan di saat mereka ada
dalam kedukaan, maka lahirlah sebuah badan
pelayanan sinode GKI SW Jawa Barat dengan nama
PPK Tabitha. Sebuah badan pelayanan yang memiliki
motto “Sobat di kala duka” Saat ini dengan berdiri
dan dalam rasa syukur kita sambut kebaikan Tuhan
karena pemeliharaan dan kasih sayang-Nya. Kita puji
nama-Nya dan agungkan perbuatan-Nya.
Jmt : Sungguh layak kita bersyukur kepada Tuhan.
Pnt : Perjalanan panjang dengan beragam dinamika
yang ada di dalamnya telah terlampaui, dan
sekarang PPK Tabitha mencapai bilangan lima
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puluh tahun pelayanan. Ini adalah bukti dari
berkat-berkat Tuhan bagi PPK Tabitha.
Jmt : Sungguh pantas kami memuji nama Tuhan
karena kebaikan-Nya
T’RIMA KASIH YA TUHANKU
PKJ 148 : 1, 3, 4
1. Trima kasih ya Tuhanku, atas hari pemberian-Mu.
Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu.
Kau-curahkan pada umat-Mu,
Kau-curahkan pada umat-Mu.
3. ‘Kan kupakai waktu itu melakukan tanggung jawabku
dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu,
kar'na itu makna kasih-Mu,
kar'na itu makna kasih-Mu.
4. Puji syukur kuucapkan atas waktu yang Kau-ciptakan.
Ku-taati, kuhargai di dalam kata dan perbuatanku,
agar nyata hidup beriman,
agar nyata hidup beriman
1.2. Votum & Salam
PF : Mari kita syukuri berkat Tuhan dalam lima puluh
tahun penyertaan Tuhan bagi pelayanan PPK Tabitha,
dan biarlah kebaktian syukur yang kita lakukan ini
terjadi karena pertolongan Tuhan yang penyertaanNya dari selama lamanya sampai selama-lamanya.
Jmt : Amin, terpujilah Tuhan yang kasih setia-Nya
selalu baru setiap hari.
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PF

: Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara yang
datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara.
Jmt : Tuhan beserta saudara juga.
1.3. Sapa Pembuka
(duduk)
PF : Dalam lima puluh tahun pelayanan yang di jalani
PPK Tabitha, maka kita patut mengucap syukur
untuk kehadirannya yang melengkapi pelayanan
gereja-Nya. Firman Tuhan menuliskan demikian:
“Aku bersyukur kepada Dia, yang menguatkan aku,
yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia
menganggap aku setia dan mempercayakan
pelayanan ini kepadaku-- Malah kasih karunia
Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan
limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam
Kristus Yesus.”. (1 Timotius 1:12, 14)
KUNYANYIKAN KASIH SETIA TUHAN
PKJ 14 (dinyayikan 2 kali)
Kunyanyikan kasih setia Tuhan
selamanya, selamanya.
Kunyanyikan kasih setia Tuhan
selamanya, kunyanyikan s’lamanya.
Kututurkan tak jemu kasih setia-Mu Tuhan;
kututurkan tak jemu kasih Setia-Mu turun-temurun.
1.4. Pengakuan Dosa
PF : Dalam kerendahan hati dan kesadaran diri kami
datang ke hadapan-Mu ya Tuhan sumber segala
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Jmt
PF

Jmt
PF
Jmt

PF

Jmt
PF

berkat dan rahmat. Kami datang dalam rasa sesal
karena dosa dan kesalahan yang kami kerjakan
dalam kehidupan kami.
: Tuhan ampunilah kesalahan-kesalahan kami
dan bersihkanlah dosa-dosa kami.
: Ya Tuhan sumber segala karunia yang baik, dalam
kesungguhan kami harus mengaku bahwa kami
acapkali mengulang dosa dan kesalahan yang sama
dalam kehidupan kami. Sehingga kami kehilangan
kepekaan kami untuk apa yang harus kami lakukan
dan kerjakan.
: Tidak jarang kami bahkan merasa bahwa apa
yang kami lakukan bukanlah kesalahan.
: Ya Tuhan sumber segala kemurahan, ampunilah
kami jika kami semakin hari semakin merasa tidak
terlalu perduli dengan kehendak dan jalan-jalan-Mu.
: Ketika
kami
hanya
mementingkan
kepentingan-kepentingan dan kesenangan
kemanusiaan kami.
: Ya Tuhan pencipta kesempurnaan, ampunilah kami
ketika kami juga tidak terlalu perduli dengan citraMu dalam kehidupan kami.
: Sehingga hidup yang kami jalani cenderung
menjadi batu sandungan bagi sesama kami.
: Ya Tuhan, Allah yang penuh dengan kesabaran dan
pemberi pengampunan. Ampunilah kami kalau
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dengan semua itu kami tidak menghargai karya
pengorbanan dan penebusan-Mu bagi kami.
Jmt : Dengarkanlah seruan hati kami ya Tuhan.
PF : Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami
sudah berdoa.
Jmt&PF : Amin

BILA KURENUNG DOSAKU
PKJ. 37 : 1, 2
1. Bila kurenung dosaku pada-Mu, Tuhan,
Yang berulang kulakukan di hadapan-Mu,
Refrein :
Kasih sayang-Mu perlindunganku .
Di bawah naugan 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 : Bagi setiap kita yang dengan sungguh mengakui
segala dosa kita, maka pengampunan berlaku bagi
setiap kita di dalam nama Allah Bapa, Anak dan
Roh Kudus. Dan Firman Tuhan menuliskan:
"Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaranpelanggarannya, dan yang ditutupi dosa-dosanya;
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berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak
diperhitungkan Tuhan kepadanya." (Roma 4:7-8)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jmt : Syukur kepada Allah !
UCAP SYUKUR PADA TUHAN
PKJ. 149: 1, 2, 3
1. Ucap syukur pada Tuhan,
Kar’na kita dis’lamatkan oleh-Nya.
senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagi-Nya
2. Nyanyikanlah dengan riang
karna kasih setia Tuhan, nyanyilah.
senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagi-Nya
(jemaat saling memberi salam sambil berkata: Damai
Tuhan bersertamu)
3. Muliakan nama Tuhan
karna kuasa-Nya abadi, muliakan.
senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagi-Nya
II.
2.1.
2.2.
PF

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan Alkitab dari 2 Korintus 4:1-7
: 1 Oleh kemurahan Allah kami telah menerima
pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. 2
Tetapi
kami
menolak
segala
perbuatan
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tersembunyi yang memalukan; kami tidak berlaku
licik dan tidak memalsukan firman Allah.
Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan
dengan demikian kami menyerahkan diri kami
untuk dipertimbangkan oleh semua orang di
hadapan Allah. 3 Jika Injil yang kami beritakan
masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk
mereka, yang akan binasa, 4 yaitu orang-orang
yang tidak percaya, yang pikirannya telah
dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka
tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan
Kristus, yang adalah gambaran Allah. 5 Sebab
bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus
Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai
hambamu karena kehendak Yesus. 6 Sebab Allah
yang telah berfirman: "Dari dalam gelap akan
terbit terang!", Ia juga yang membuat terang-Nya
bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh
terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah
yang nampak pada wajah Kristus. 7 Tetapi harta ini
kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata,
bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal
dari Allah, bukan dari diri kami.
Demikianlah Firman Tuhan Yesus Kristus,
berbahagialah kita yang mendengarkan Firman
Allah dan yang bersedia memeliharanya.
Jmt : (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
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2.3. Khotbah :
“Saling Mendukung dalam Pelayanan Untuk
Menghadirkan Berkat”
2.4. Saat Hening
Kebaktian I
Kebaktian II&III
Kebaktian IV

: PS Adoramus
: PS Kidung Agung
: G4 Voice

2.5. 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…
Pemutaran video profil Tabitha dan pelayanannya
2.6. Doa Syafaat
(duduk)
Menaikkan doa syafaat dengan pokok-pokok doa:
o Mengucap syukur untuk lima puluh tahun penyertaan
Tuhan dalam pelayanan Tabitha, biarlah dengan
pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan Tabitha dapat
melayani lebih baik lagi dan jadi berkat bagi banyak orang.
o Menolong para pengurus Tabitha untuk dapat
menjalankan tanggung jawab pelayanannya dengan baik.
Jadikan mereka Tim yang dapat bekerjasama dengan baik.
o Mendoakan program-program dan rencana PPK Tabitha
ke depan.
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2.7. Pengucapan Syukur Atas Berakhirnya Pelayanan
Di Aras Klasis Jaksel.
Terdiri dari : Pnt. Roelianto Soendjaja
Pnt. Tatang Hapendy Sutandar
Pnt. Zacharia Sudjono
Pembacaan Dan Penyerahan Piagam
Doa Syukur
III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Saudara-saudara marilah kita aktakan syukur kita
lewat persembahan yang kita kumpulkan, Firman
Tuhan menuliskan: “Mengucap syukurlah dalam
segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di
dalam Kristus Yesus bagi kamu.”. (1 Tesalonika 5:18)
DISINI AKU BAWA TUHAN
PKJ. 147 : 1, 2, 3
1. Disini aku bawa, Tuhan,
persembahan hidupku, semoga berkenan.
Berapalah nilainya, Tuhan,
dibandingkan berkat-Mu yang t’lah Kau limpahkan
T’rimalah Tuhan, O t’rimalah Tuhan!
2. Tanganku yang kecil, ya Tuhan,
belum mencari makan sendiri, ya Tuhan.
Terimalah hatiku, Tuhan,
menjadi persembahan yang Tuhan perkenan.
T’rimalah Tuhan, O t’rimalah Tuhan!
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3. Ku ingat firman-Mu, ya Tuhan,
yang mengajarkan kami mengingat yang kecil:
Berkati semuanya, Tuhan,
supaya persembahan tetap mengalir t’rus.
T’rimalah Tuhan, O t’rimalah Tuhan!
3.2. Doa persembahan

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN
4.1. Lagu Pengutusan
PF : Marilah kita songsong hari baru yang Tuhan
anugerahkan, sambil terus belajar untuk dapat
menjadi sahabat yang senantiasa memberikan
kekuatan, penghiburan dan damai Tuhan bagi
semua. Khususnya mereka yang ada dalam
dukacita, kesedihan dan rasa kehilangan.
Jmt : Kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukannya
KAU PERKASA ‘KU LEMAH
PKJ 129 : 1, 2, 3
1. Kau perkasa, ‘ku lemah, jauhkan ‘ku dari cela.
Hatiku amat tent’ram asal aku dekat pada-Mu.
Refrein:
Makin akrab pada-Mu Yesus, ini doaku:
Tiap hari, Tuhanku, biar aku dekat pada-Mu.
2. Dalam dunia yang kelam, bila aku tenggelam,
tangan siapa terentang? Hanya Kau, Tuhan, hanya Engkau!
Refrein.
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3. Saat Kau memanggilku tuntun aku Tuhanku, hingga
pada sisi-Mu di rumah-Mu 'ku tinggal tetap.
Refrein.
4.2. Pengutusan
PF : Saudara-saudara marilah kita menghadirkan diri
untuk menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang.
Jmt : Kami siap menjadi penyalur berkat-Mu ya Tuhan.
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.
“Pergi ke rumah duka lebih baik dari pada pergi ke rumah pesta,
karena di rumah dukalah kesudahan seyiap manusia: hendaknya
orang yang hidup memperhatikannya”.
Pengkotbah 7:2

(Jemaat tetap berdiri sampai prosesi keluar Pelayan Firman)
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