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I.
PERHIMPUNAN
1.1. Ajakan
(berdiri)
Pnt : Hari ini kita bersama-sama memperingati ulang tahun
ke-68 sekolah BPK PENABUR. Itu sebab mari kita
sambut ajakan pemazmur 96: 2-3 ini: “Menyanyilah bagi
TUHAN, pujilah nama-Nya,
Jmt : kabarkanlah keselamatan yang dari pada-Nya dari hari ke hari.
Pnt : Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa,
Jmt : dan perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib di antara
segala suku bangsa.
SEMUA YANG TERCIPTA
NKB.217 : 1, 2
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 & Salam
PF : Kita yang hadir saat ini, berasal dari berbagai suku,
daerah, gereja, profesi dan latar belakang pendidikan.
Tapi Allah telah menghimpunkan kita untuk bersamasama datang beribadah kepada-Nya.
Jmt : Terpujilah Tuhan yang sudah menciptakan dan
mempersatukan kita!
PF : Damai Tuhan beserta Saudara sekalian.
Jmt : Dan Tuhan beserta Saudara juga.
PF : Semoga damai sejahtera Allah turun ke seluruh
pelosok bumi.
Jmt : Di tengah segala macam bangsa, suku, gereja dan
umat beragama.
PF : Semoga damai Roh Kudus mempersatukan seluruh
umat manusia.
Jmt : Sekarang dan sampai selamanya.
PF : Salam damai bagi Saudara yang datang dalam nama
Tuhan. Tuhan beserta Saudara.
Jmt : Dan beserta Saudara juga.
1.3. Sapa Pembuka
(duduk)
PF : Tema HUT ke-68 BPK PENABUR tahun ini:
Keberagaman Adalah Kekuatan. Kalau kita melihat
sejarah lahirnya sekolah BPK PENABUR, ia memang
lahir
dalam keberagaman. Sebab sekolah BPK
PENABUR awalnya merupakan sekolah-sekolah Kristen
yang tadinya dimiliki oleh Zending Belanda. Saat
Belanda harus mengakhiri kekuasaannya di Indonesia,
mereka pun menawarkan sebagian aset miliknya itu
untuk dibeli oleh GKI (yang dulu bernama Tiong Hoa Kie
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Jmt
PF
Jmt
PF
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Tok Kauw Hwee Khu Hwee Djawa Barat) pada tahun
1948. Dan GKI menyambut tawaran ini, karena kita
menginginkan tetap ada sekolah dengan nilai akademis
yang baik dan sekaligus juga dengan nilai-nilai Kristiani
bagi anak-anak GKI pasca kepergian Belanda.
Dengan meminta dukungan dari para tokoh gereja
(dhi. pendeta dan anggota jemaat) dan tokoh
masyarakat, akhirnya dikumpulkanlah dana guna
mewujudkan impian untuk memiliki, membentuk dan
mengembangkan sekolah Kristen. Akhirnya, GKI juga
berhasil mendirikan Badan Pendidikan THKTKHKHDB
pada tanggal 19 Juli 1950 untuk menggantikan
peranan yayasan-yayasan pendidikan Kristen yang
sebelumnya diurus oleh Belanda. Artinya, di tengah
keberadaan sekolah-sekolah Pesantren yang sudah
ada jauh sebelum bangsa Belanda menjajah Indonesia
dan juga sekolah-sekolah Katolik yang sudah ada sejak
tahun 1900 (di bawah yayasan Kanisius); sekolah BPK
PENABUR milik GKI juga ikut hadir dan turut
mewarnai pendidikan di negeri ini.
Jadi mari syukuri keberadaan sekolah BPK PENABUR
di tengah GKI dengan kita ucapkan Mazmur 66:1-4 ini:
Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi,
: Mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya, muliakanlah
Dia dengan puji-pujian!
: Katakanlah kepada Allah: “Betapa dahsyatnya segala
pekerjaan-Mu;
: oleh sebab kekuatan-Mu yang besar musuh-Mu
tunduk menjilat kepada-Mu.
: Seluruh bumi sujud menyembah kepada-Mu,

Jmt

: dan bermazmur bagi-Mu, memazmurkan nama-Mu.”
KITA SATU DI DALAM TUHAN
KJ. 256 : 1, 2

1. Kita satu di dalam Tuhan, satu G'reja yang esa.
Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku, s'muanya.
Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku, s'muanya.
2. Hujan, air dan matahari Tuhan b'rikan s'muanya,
bulan, bintang memuji-muji memenuhi semesta.
Bulan, bintang memuji-muji memenuhi semesta.
1.4. Pengakuan Dosa
PF : (memimpin doa pengakuan dosa)
• Mengaku seringkali mudah berprasangka terhadap
orang yang berbeda
• menyatakan penyesalan karena sudah sulit
bekerjasama dengan orang yang berbeda
• mohon ampun karena lebih suka memilih berseteru
daripada berdamai, memilih bertengkar daripada
bersatu, dan memilih untuk bermusuhan daripada
bekerjasama.
TUHANKU BILA HATI KAWANKU
KJ 467:1, 2, 3

1. Tuhanku, bila hati kawanku

terluka oleh tingkah ujarku,
dan kehendakku jadi panduku, ampunilah.

2. Jikalau tuturku tak semena

dan aku tolak orang berkesah,
pikiran dan tuturku bercela, ampunilah.
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3. Dan hari ini aku bersembah,

serta pada-Mu, Bapa, berserah,
berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin.

1.5. Berita Anugerah
PF : Saudara, di tengah rasa penyesalan karena sudah
gagal untuk hidup dalam keberagaman, kita yakin
Tuhan akan mengampuni kita. Sebab itu mari sambut
pengampunan Tuhan dengan bangkit berdiri untuk
menyambut firman-Nya ini: “Tetapi aku menasihatkan
kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus
Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada
perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya
kamu erat bersatu dan sehati sepikir.” (1 Kor.1:10)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jmt : Syukur kepada Allah !
DALAM ROH YESUS KRISTUS
NKB. 191 : 1, 2, 3
1. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap,
dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap,
mendoakan semua jadi satu kelak.
Refrein :
Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya
dalam kasih tubuh Kristus yang esa.
2. Kita jalan bersama bergandengan erat,
kita jalan bersama bergandengan erat,
menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat.
Refrein.
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(jemaat saling memberi salam sambil berkata: Damai
Tuhan bersertamu)
3. Kita bahu-membahu melayani terus,
kita bahu-membahu melayani terus,
kita saling membela dalam kasih kudus.
Refrein.
II.
2.1.
2.2.
Pnt

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Bacaan I :
: Bacaan pertama diambil dari Kitab 2 Raja-raja 4 : 42-44
Datanglah seseorang dari Baal-Salisa dengan
membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu dua
puluh roti jelai serta gandum baru dalam sebuah
kantong. Lalu berkatalah Elisa: "Berilah itu kepada
orang-orang ini, supaya mereka makan." 43 Tetapi
pelayannya itu berkata: "Bagaimanakah aku dapat
menghidangkan ini di depan seratus orang?"
Jawabnya: "Berikanlah kepada orang-orang itu, supaya
mereka makan, sebab beginilah firman TUHAN: Orang
akan makan, bahkan akan ada sisanya." 44 Lalu
dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah
mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman
TUHAN.
42

Demikianlah sabda Tuhan !
Jmt : Syukur kepada Allah !

7

2.3. Antar Bacaan : Mazmur 145 ; 10-18
Refrein :
(pertama kali dinyanyikan oleh cantor, kemudian dinyanyikan
bersama jemaat)
Mata sekalian orang menantikan Engkau,
dan Kau pun memb’ri mereka makanan pada waktunya;
Engkau yang membuka tangan-Mu, yang berkenan
mengenyangkan segala yang hidup.
2. Kerajaan-Mu adalah kerajaan s’gala abad,
perkataan-Mu pun tetap lewat semua keturunan.
TUHAN selalu setia dalam s’gala perkataan-Nya,
dan penuh dengan kasih setia dalam se’gla perbuatan-Nya.
3. TUHAN itu penopang bagi semua orang yang jatuh,
penegak bagi semua orang yang tertunduk.
TUHAN itu sungguh adil di dalam s’gala jalan-Nya
dan penuh kasih setia dalam s’gala perbuatan-Nya.
2.4. Bacaan II :
PL : Bacaan kedua diambil dari Efesus 3 : 14-21.
Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, 15 yang dari
pada-Nya semua turunan yang di dalam sorga dan di
atas bumi menerima namanya. 16 Aku berdoa supaya
Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan
dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam
batinmu, 17 sehingga oleh imanmu Kristus diam di
dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di
dalam kasih. 18 Aku berdoa, supaya kamu bersamasama dengan segala orang kudus dapat memahami,
betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan
14
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dalamnya kasih Kristus, 19 dan dapat mengenal kasih
itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku
berdoa, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh
kepenuhan Allah. 20 Bagi Dialah, yang dapat
melakukan jauh lebih banyak dari pada yang kita
doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa
yang bekerja di dalam kita, 21 bagi Dialah kemuliaan di
dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turuntemurun sampai selama-lamanya. Amin.
Demikianlah sabda Tuhan !
Jmt : Syukur kepada Allah !
2.5. Bacaan III :
PF : Bacaan ketiga diambil dari Kitab Injil Tuhan Yesus
Kristus menurut Yohanes 6 : 1-21.
Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea,
yaitu danau Tiberias. 2 Orang banyak berbondongbondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizatmujizat penyembuhan, yang diadakan-Nya terhadap
orang-orang sakit. 3 Dan Yesus naik ke atas gunung dan
duduk di situ dengan murid-murid-Nya. 4 Dan Paskah,
hari raya orang Yahudi, sudah dekat. 5 Ketika Yesus
memandang sekeliling-Nya dan melihat, bahwa orang
banyak berbondong-bondong datang kepada-Nya,
berkatalah Ia kepada Filipus: "Di manakah kita akan
membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" 6 Hal itu
dikatakan-Nya untuk mencobai dia, sebab Ia sendiri tahu,
apa yang hendak dilakukan-Nya. 7 Jawab Filipus kepadaNya: "Roti seharga dua ratus dinar tidak akan cukup
untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat
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sepotong kecil saja." 8 Seorang dari murid-murid-Nya,
yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadaNya: 9 "Di sini ada seorang anak, yang mempunyai lima
roti jelai dan dua ikan; tetapi apakah artinya itu untuk
orang sebanyak ini?" 10 Kata Yesus: "Suruhlah orangorang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput.
Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira lima ribu lakilaki banyaknya. 11 Lalu Yesus mengambil roti itu,
mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada
mereka yang duduk di situ, demikian juga dibuat-Nya
dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki.
12 Dan setelah mereka kenyang Ia berkata kepada muridmurid-Nya: "Kumpulkanlah potongan-potongan yang
lebih supaya tidak ada yang terbuang." 13 Maka mereka
pun mengumpulkannya, dan mengisi dua belas bakul
penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai
yang lebih setelah orang makan. 14 Ketika orang-orang itu
melihat mujizat yang telah diadakan-Nya, mereka berkata:
"Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke
dalam dunia." 15 Karena Yesus tahu, bahwa mereka
hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa
untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung,
seorang diri. 16 Dan ketika hari sudah mulai malam,
murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu
17 dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah
gelap Yesus belum juga datang mendapatkan mereka,
18 sedang laut bergelora karena angin kencang. 19 Sesudah
mereka mendayung kira-kira dua tiga mil jauhnya,
mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati
perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. 20 Tetapi Ia
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berkata kepada mereka: "Aku ini, jangan takut!" 21 Mereka
mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga
perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui.
Demikianlah
Firman
Tuhan
Yesus
Kristus,
berbahagialah kita yang mendengarkanFirman Allah
dan yang bersedia memeliharanya.
Jmt : (Menyanyikan) Haleluya-Haleluya-Haleluya
2.6. Khotbah : “Keberagaman Adalah Kekuatan”
2.7. Saat Hening
Kebaktian I
Kebaktian II
Kebaktian III
Kebaktian IV

: PS Gita Kalvari
: VG Gracia
: PS. Gema Kasih
: PS. Biduan Sion

2.8. Pengakuan Iman Rasuli
(berdiri)
Pnt : Saudara, di tengah rasa syukur kita akan penyertaan
Tuhan untuk BPK PENABUR di usianya yang ke-68 ini,
mari kita satukan iman dan harapan kita kepada
Tuhan dengan bersama-sama kita ikrarkan pengakuan
iman kita. Saya ingin bertanya: “Percayakah Saudara
kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi?...”
Jmt : (menyanyikan Nyanyian Rohani 77:1 ‘KU PERCAYA ALLAH BAPA)
‘Ku percaya Allah Bapa, Maha Kuasa dan benar
Khalik langit, laut dan bumi, seg’nap dunia besar.
Oleh rahmat-Nya ‘ku ada, pengharapanku teguh,
Kar’na Bapa menentukan, perjalanan hidupku.
Pnt

: “Apakah Saudara percaya kepada Yesus Kristus, AnakNya yang Tunggal, Sang Penebus dunia?”...
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Jmt : (menyanyikan Nyanyian Rohani 77:2 ‘KU PERCAYA ALLAH BAPA)
‘Ku percaya Yesus Kristus, Ia Anak Tunggal-Nya
Tuhan dan Kepala kami, Allah dan manusia,
Yang telah kena sengsara, mati, dan ditanamkan,
Bangkit, lalu naik ke sorga, memegang Kerajaan.
Pnt

: “Apakah Saudara percaya kepada Roh Kudus yang
mempersatukan Gereja dan memurnikan kehidupan
orang percaya?”
Jmt : (menyanyikan Nyanyian Rohani 77:3 ‘KU PERCAYA ALLAH BAPA)
‘Ku percaya dan kumohon Roh Kudus Kesungguhan
yang mengurniai Gereja, hidup dan persatuan.
Usir hikmat duniawi, roh pendusta dan benci:
b’ri Gereja bersekutu dan percayanya jernih.
2.9. Doa Syafaat
(duduk)
 Mendoakan kerjasama dan hubungan baik antara GKI
dengan BPK PENABUR
 Mendoakan proses pemilihan dan pergantian pengurus
BPK PENABUR tahun 2018-2022
 Mendoakan kesehatian para guru, ortu dan murid di
tahun ajaran 2018/2019 ini
 Mendoakan agar kehadiran sekolah BPK PENABUR di
15 kota dapat ikut menyumbangkan gaya hidup dan
pola pikir mau menghargai dan memanfaatkan
keberagaman bangsa untuk kebaikan NKRI.
III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Ajakan Bersyukur !
Pnt : Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita,
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Jmt
Pnt
Jmt
Pnt
Jmt
Pnt
Jmt
Pnt
Jmt

: kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya,
: supaya jalan-Mu dikenal di bumi,
: dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa.
: Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah;
: kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur
kepada-Mu.
: Tanah telah memberi hasilnya;
: Allah, Allah kita, memberkati kita.
: Allah memberkati kita;
: kiranya segala ujung bumi takut akan Dia!
(Maz.67:2-4, 7-8)
SELAMA BUMI DIDIAMI
KJ. 298 : 1, 2, 3

1. Selama bumi didiami, berbunga t'rus, berbuah baik,
Engkau, ya Allah, Bapa kami; sembah syukur pada-Mu naik!
2. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu,
sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut.
3. Burung di langit Kau-suapi, bunga di ladang berseri;
tak usah kami pun kuatir: seluruh hidup Kau-beri.
3.2. Doa persembahan

(berdiri)

IV. PENGUTUSAN
4.1. Lagu Pengutusan
SEGALA BANGSA, MARILAH
PKJ.109 : 1, 2, 5
1. Segala bangsa, marilah, puji Penciptamu!
Baktikanlah kepada-Nya ragam budayamu!
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2. Dengan aneka logatmu berpadu suaralah!
Bersuka ria bersyukur atas karunia!
5. Biarlah kami tergerak, pun di tempat kerja,
membagi kasih dan berkat untuk semuanya.
4.2. Pengutusan
PF : Saudara, 68 tahun sudah keberadaan sekolah BPK
PENABUR di negara ini. Dan kita Imani, selama
sekolah BPK PENABUR menjalani kegiatan belajar
mengajarnya berdasarkan firman dan kehendak
Tuhan, pasti Tuhan akan selalu menyertai dan
menolong BPK PENABUR agar menjadi sekolah yang
kuat, yang berprestasi, yang diinginkan dan dicari oleh
masyarakat di tengah beragam pilihan sekolah yang
ada. Itu sebab mari arahkan hati Saudara pada Tuhan.
Jmt : Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan.
PF : Jadilah saksi Kristus di tengah keberagaman bangsa
dan negara kita.
Jmt : Syukur kepada Allah.
PF : Terpujilah Tuhan yang sudah mengaruniakan sekolah
BPK PENABUR di tengah kita.
Jmt : Sekarang dan sampai selamanya.
4.3. Berkat
PF : Pergilah ke dalam dunia yang penuh dengan
keberagaman ini. Bangunlah kekuatan di tengah-tengah
keberagaman bangsa kita dan terimalah berkat
Tuhan: “Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kuasa
Allah Bapa dan pertolongan Roh Kudus kiranya
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menolong kita untuk hidup dalam kesatuan dan
perdamaian”.
Jmt : (menyanyikan PKJ 106, SATUKAN KAMI, YA TUHAN)
Satukan kami, ya Tuhan,
satukan dengan ikatan yang kuat.
Satukan kami, ya Tuhan,
satukan dengan kasih-Mu yang kekal.
Allah yang Esa, Raja yang Esa,
umatpun esa, pujian bergema.

(Jemaat tetap berdiri sampai prosesi keluar Pelayan Firman)


Acara selanjutnya:
• Kata Sambutan dari perwakilan pengurus BPK PENABUR
yang hadir di gereja
• Menyanyikan MARS BPK PENABUR
(berdiri sambil menyilangkan tangan kanan di dada)
Mari satukan langkahmu, lengan baju singsingkan
Dalam karya t’rus berpacu, membangun masa depan;
Membentuk manusia baru, segambar Pencipta-Nya
Pendidikan agar maju, mencerdaskan umat-Nya.
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Refrein :
Marilah taburkan,
kasih rahmat Tuhan hasil karyamu tingkatkan!
Marilah amalkan,
yang Tuhan sabdakan untuk misi pembangunan!
Bertekunlah dan belajar, hai teruna harapan!
Hormat pada sang pengajar, ucapnya perhatikan!
Taat pada orangtua dan janganlah takabur,
timba ilmu yang berguna di BPK PENABUR.
Refrein.
Kristus sudah b’ri teladan kasih pada manusia
Dia rela mengurbankan diri-Nya bagi dunia.
Mari kita menyatakan dan masyurkan kasih-Nya
Iman, ilmu, pelayanan persembahkan pada-Nya.
Refrein.
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