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PERSIAPAN
 Penjelasan Tata Ibadah & Pengenalan lagu
 Doa Konsistori

P2 Selamat pagi jemaat sekalian, selamat datang dalam Ibadah Syukur sesudah
hari Natal yang di dalamnya akan dilaksanakan Sakramen Baptisan.

Kehadiran kita dalam ibadah di hari ini kiranya menjadi syukur kita semua dan
bukti bahwa kita percaya serta mempercayakan seluruh hidup dalam
pemeliharaan-Nya yang penuh kasih.

Pemberitaan Firman Tuhan pada ibadah ini disampaikan oleh …….

AJAKAN BERIBADAH
P2 Jemaat silahkan berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-

tengah persekutuan kita.

MENGHADAP TUHAN
Jemaat Menyanyi :  KJ 118 SUNGGUH MULIA
Kantoria

Semua Sungguh mulia, berkarunia Hari Natal yang kudus.
Damai ilahi nyata kembali. Mari bernyanyi dengan merdu!

Prosesi ALKITAB dibawa masuk

Semua Sungguh mulia, berkarunia Hari Natal yang kudus.
Sambut semua pujian sorga. Mari bernyanyi dengan merdu!

Votum
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit

dan bumi
J - [KJ. 476a]
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Nas Pembimbing: Yesaya 42 : 1
PF “Lihat, itu hamba-Ku yang Kupegang, orang pilihan-Ku yang

kepadanya Aku berkenan. Aku telah menaruh Roh-Ku ke atasnya,
supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa.”

Salam
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus,

Juruselamat kita, menyertai kamu.
J dan menyertaimu juga

Jemaat Menyanyi  KJ 115 BERLUTUT DI PALUNGANMU

Semua Dahulu dari lahirku, Kau, Yesus, sudah lahir;
dan ’ku terpilih oleh-Mu, meski belum ’ku jadi;
Kau sudah mengasihiku dan Kaurelakan diri-Mu
supaya kumiliki.

Pengakuan Dosa duduk
P2 Jemaat Tuhan, di hadapan Allah Mahakasih, dengan segala

kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita ..........
.... doa secara pribadi .......

Ya Allah Mahakuasa, hanya Engkau yang rela memberi pengampunan
bagi tiap orang yang menyesali dosa, dan terhadap mereka yang
berbalik kepada-Mu. Kami mengaku bahwa kami sering jatuh dalam
pencobaan: tergoda untuk berbuat curang, berdusta dan sombong.
Kami hidup dalam ketakutan sebab kami tidak berlaku benar. Kami
sering berselisih, iri hati, membenci dan mencaci. Kami lebih sering
mementingkan diri kami sendiri. Ampunilah kami, ya Tuhan .....
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 GB 379 KASIHANI KAMI, TUHAN la = a

J
P2 Sebagai orang tua, kami lalai mengajarkan anak-anak kami untuk

hidup takut akan Tuhan. Sebagai anak-anak, kami sering tidak
menunjukkan sikap dan perilaku hidup sebagai anak-anak Tuhan, baik
terhadap orang tua, teman maupun semua orang.

J  GB 379 KASIHANI KAMI, TUHAN la = a

P2 Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa dan baharuilah kami serta
seisi rumah tangga kami. Ajarlah kami untuk mengasihi sesama tanpa
melihat perbedaan. Mampukan kami untuk menjalin hidup damai
dengan semua orang serta berbelarasa sehingga kami dapat menjadi
berkat bagi sesama.

J  GB 379 KASIHANI KAMI, TUHAN la = a

Berita Anugerah
PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat,

disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1
Yohanes 2 : 1-2 yang mengatakan …
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama
Bapa, Anak dan Roh Kudus.

J Syukur kepada Tuhan. Amin

Jemaat Menyanyi  KJ 105 – YA ANAK KECIL do = g 3 ketuk

Kantoria Ya Anak kecil, ya Anak lembut, Engkau diutus BapaMu
dan dari sorga mulia Kau jadi hamba terendah,
ya Anak kecil, ya Anak lembut.
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Semua Ya Anak kecil, ya Anak lembut, Kau turun dari takhta-Mu;;
Engkau beri bahagia pengganti duka dunia,
ya Anak kecil, ya Anak lembut.

Perintah Hidup Baru

PF Sebagai orang-orang yang telah diampuni dan dikuduskan,
mari kita berdiri untuk mendengarkan Perintah Hidup Baru
seperti yang tertulis dalam Ibrani 10 : 23-25 yang menyatakan....

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah
dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

Jemaat Menyanyi : GB 381 KEMULIAAN BAGI ALLAH do=f

Semua Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi
dan damai sejahtera di bumi di antara
manusia yang berkenan kepada-Nya.

Lk-Lk Tuhan Allah, Raja sorga, Allah Bapa Mahakuasa,
Engkaulah yang layak kami puji,
menyembah sambil besyukur demi kemuliaan-Mu!

Prmpn Anakdomba, Jurus’lamat, Put’ra Allah Mahakuasa,
Engkau yang menghapus dosa dunia,
kasihanilah kami, dengarlah doa kami!

Semua Hanya Kau yang Mahasuci, hanya Kau yang Mahatinggi,
ya Yesus Mesias, Tuhan kami,
beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapa-Mu!

duduk 

 Kesaksian Pujian

PEMBERITAAN FIRMAN & PELAYANAN SAKRAMEN
Saat Teduh

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus

PF …….

Pembacaan Alkitab
PF Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan:

Haleluya!

J  GB 394 HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU



6

Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya!
Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya,
Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya!

P3 Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Lukas 3 : 21-22,
yang menyatakan …..

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam
hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.

J  GB 392b KEPADA-MU PUJI-PUJIAN

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan:
Ya Bapa, Put’ra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya.

duduk 

Khotbah

Saat Teduh
Penetapan Baptisan

PF Jemaat, dengarlah penetapan Baptisan Kudus sebagaimana tertulis
dalam Matius 28:18-20 yang menyatakan ……

Penjelasan

PF Jemaat, Sakramen Baptisan adalah perintah Yesus dan menjadi
meterai terhadap iman seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh
Yesus Kristus bagi dirinya, keluarganya dan seisi dunia.
Melalui Sakramen Baptisan seseorang diyakinkan oleh Roh Kudus
bahwa dirinya dan seluruh keluarganya telah dimasukkan ke dalam
persekutuan jemaat yang adalah keluarga Allah sebagai wujud
kerajaan perjanjian-Nya.

Sakramen Baptisan dilayankan hanya satu kali untuk selamanya.
Sahnya Sakramen Baptisan, tidak ditentukan oleh ‘banyaknya air’ atau
cara pembaptisan – percik atau selam – tidak juga karena sudah
dewasa atau masih bayi. Sahnya Sakramen Baptisan adalah jika
dilaksanakan di dalam persekutuan jemaat; diawali dengan
pengakuan percaya, baik secara pribadi maupun oleh orang tua yang
mewakili serta dilayankan sesuai perintah Yesus, yaitu di dalam nama
Bapa dan Anak dan Roh Kudus.

Jelas, bahwa yang paling menentukan dalam Sakramen Baptisan
bukanlah orang yang dibaptis, melainkan Allah Tritunggal, yang di
dalam nama-Nya orang itu dibaptis.
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Dibaptis “Dalam Nama Bapa” meneguhkan bahwa Allah, telah
mengikat perjanjian keselamatan dengan kita dan anak cucu kita
turun temurun; bahwa Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-
anak-Nya serta ahli waris kerajaan-Nya.
Dibaptis “Dalam Nama Anak” meneguhkan bahwa kita telah
dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan
kebangkitan-Nya serta mengalami pengampunan dosa dan hidup baru
yang kekal serta keselamatan penuh.
Dibaptis “Dalam Nama Roh Kudus” meneguhkan bahwa Roh Kudus
telah berdiam dalam diri kita dan memenuhi kita dengan karunia-
karunia-Nya yang ajaib. Bahwa Roh Kudus juga membimbing dan
menolong kita agar selalu hidup dalam kebenaran, taat dan setia pada
firman Tuhan dan berani bersaksi tentang Kristus serta melayani
sesama.

Doa Penguatan

PF Jemaat, pada kesempatan ini keluarga ..… telah meminta dan diterima
secara gerejawi agar anak (-anak) mereka dibaptis.
Tuhan Yesus bersabda: ‘Biarkanlah anak-anak itu datang kepada-Ku,
jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah
yang empunya Kerajaan Allah.’ (Mat. 19:14)

Sebelum orang tua dan para saksi mengucapkan pengakuan iman dan
janji mereka kepada Tuhan, mari kita berdoa:
Ya Bapa Mahakuasa, Engkau telah menyelamatkan Nuh dan seisi
rumahnya dalam bahtera dari hukuman air bah. Engkau telah
menyelamatkan jemaat-Mu, Israel, dari ancaman Firaun melalui laut
Merah. Engkau juga telah membiarkan air sungai Yordan meliputi
Put’ra-Mu, Yesus ketika dibaptis. Demi rahmat-Mu dan berdasarkan
pengakuan percaya dan janji orang tua maka kami memohon agar
Engkau menerima anak (-anak) ini dalam perjanjian-Mu, dan
menjadikan dia ahli waris kerajaan-Mu oleh karena Kristus telah mati
dan bangkit untuknya juga. Kiranya oleh jamahan Roh Kudus-Mu, ia
dikuatkan dan terpelihara dalam kasih-Mu. Kiranya melalui bimbingan
orang tua dan pengajaran gereja, ia kelak akan mengaku: Engkau,
Bapanya; Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamatnya dan Roh Kudus
penghibur dan pembaharu hidupnya sekarang dan selamanya.

Pengakuan dan Janji Orang Tua

PF Kami mempersilahkan orang tua dan para saksi yang anak (-anak)-
nya akan dibaptis berdiri. Bersiaplah untuk mengucapkan Pengakuan
Iman dan Janji saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan
berikut:
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1. Apakah saudara-saudara percaya kepada Allah Tritunggal (Bapa dan
Anak dan Roh Kudus) yang telah mengikat perjanjian keselamatan
kekal dengan saudara sekeluarga dan karena itu anak (-anak) saudara
juga harus dibaptis sebagai tanda mereka telah dimasukkan di dalam
perjanjian keselamatan tersebut?

2. Apakah saudara-saudara percaya bahwa perjanjian keselamatan Allah
itu tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan
karena itu saudara-saudara harus dan wajib selalu mengajarkan dan
menjelaskannya kepada anak (-anak) saudara sehingga mereka pun
berpegang teguh dan tetap hidup di dalamnya?

3. Apakah saudara-saudara berjanji untuk menjadi teladan yang baik
kepada anak (-anak) saudara dan mendidik serta membina mereka
tentang hidup beriman dan beribadah kepada Yesus Kristus sesuai
pemahaman iman dan ajaran benar yang berlaku di dalam Gereja
Protestan di Indonesia bagian Barat?

PF Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaat-Nya sebagai saksi?

(para orangtua disebut satu persatu)
Saudara ….. dan isteri ……. serta para saksi.

Orang tua dan para saksi: Ya, dengan segenap hatiku.
PF Tuhan mendengar pengakuan dan janji saudara-saudara serta

mengingatkan saudara-saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia,
terikat di sorga dan apa yang saudara lepaskan di dunia, terlepas di
sorga.

PENGAKUAN IMAN
PF Jemaat, dipersilahkan berdiri untuk menguatkan pengakuan iman dan

janji orangtua serta para saksi dengan mengucapkan Pengakuan Iman
Rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata:

PF & J Aku percaya kepada Allah, …….
duduk 

Jemaat menyanyi GB 92 TUHAN KAMI DATANG
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Kantoria

Semua Di depan umat-Mu anak ini dibaptiskan
dalam nama Bapa, Put’ra dan Rohulkudus.
Biar ia tumbuh dalam rahmat dan hikmat-Mu
dan tetap selalu ada dalam kasih-Mu.

Di depan-Mu, Tuhan, kami turut jadi saksi
dan bertanggung jawab dengan tulus dan senang
menjadi teladan dalam kata dan tindakan;
kasih pada Tuhan dan sesama manusia.

PF turun dari mimbar

Baptisan
PF Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan untuk

membaptis anak (anak-anak) ini.

............... (sebut nama anak) ...............

Aku membaptis engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.

Firman Tuhan: ’............ Aku telah memanggil engkau dengan
namamu, engkau ini kepunyaan-Ku.’ Amin. (Yesaya 43:1b)

Dengan demikian saudara dan seisi rumah tangga saudara telah
diselamatkan oleh Yesus Kristus.

Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-
lamanya.

Keluarga dan Saksi : Amin
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JAWABAN JEMAAT

Jemaat menyanyi  GB 150 GEMBIRALAH SAUDARA

Kantoria

Semua Sekarang, hai saudara yang berbahagia,
kasihilah sesama, sejati dan mesra.
Semarak Hari Natal, alangkah indahnya!

Doa Syafaat
 Kesaksian Pujian

Pengucapan Syukur

P4 Jemaat, sekarang kesempatan kita untuk memberi persembahan
syukur dengan hati tulus dan sukacita penuh! Seperti kata Pemazmur
96 : 7, 8
“Kepada TUHAN, hai suku-suku bangsa, kepada TUHAN sajalah
kemuliaan dan kekuatan! Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya,
bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya!”.

Jemaat Menyanyi:  GB 78 YESUS KRISTUS SUMBER HIDUP
Semua Refrein Yesus Kristus Sumber Hidup Jurus’lamat Dialah!

Dalam t’rang-Nya ada hidup, puji Dia s’lamanya!
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Keadilan dan hukum-Nya bagai benteng yang
teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh.

Prmpn Di naungan kasih Tuhan manusia berserah
dikenyangkan siang malam dengan berkat yang tetap.

Lk-lk Bahagia dan sentosa dialami umat-Nya
sukacita selamanya dalam Kristus purnalah

Kantoria Ucap syukur hai umat-Nya dengan harta dan benda
bahkan hidup seutuhnya berikanlah pada-Nya.

Saatnya memberi persembahan
….orang tua dan saksi memberikan persembahan syukur baptisan,

kemudian kantong persembahan dijalankan….

Semua Utus kami, Jurus’lamat, menyebarkan kasih-Mu,
agar dunia ‘kan mengaku: Sumber Hidup, Engkaulah!

Doa Syukur (berbalasan) berdiri

P4 Mari menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, dalam doa:

Allah Bapa, Sumber Rahmat, berkenanlah kiranya atas persembahan
syukur yang kami kumpulkan ini.

Jemaat Pemberian tulus hati ini, kiranya dilanjutkan dengan
penatalayanan yang jujur,

P4 sehingga semuanya menjadi berkat bagi setiap orang yang Engkau
kasihi.

Semua Dalam nama Yesus, Tuhan, kami berdoa. Amin.
duduk

PENGUTUSAN

Warta Jemaat

Amanat Pengutusan berdiri

PF .....
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Jemaat Menyanyi  GB 278 HAI, UMAT TUHAN CELIKKANLAH

Semua Hai, umat Tuhan celikkanlah matamu;
dengarlah tangis dan ratap yang tertindas.
Mari berjuang entaskan kemiskinan,
jangan biarkan sesamamu terlantar.

Ref. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu,
nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu.
Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih,
tanda syukur dalam Kristus, Tuhanmu.

Hai umat Tuhan satukanlah ikatan;
murnikan kasih, rendahkanlah hatimu.
Setiap orang dib’rikan-Nya talenta
untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan.

Berkat

PF .......

J  GB 402b AMIN

…Jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri
hingga Alkitab dibawa keluar
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