
1 

 

Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat 

Jemaat “KHARISMA” 

 

 

 

PENEGUHAN PENGURUS PELKAT  

& PELAYAN PA/PT 

serta PERKENALAN KOMISI  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Minggu Kedua Prapaskah 
26 Maret 2023 
(Pkl. 09.00 WIB) 

 

 

Persiapan 

 Doa pribadi warga jemaat 

 Penjelasan Tata Ibadah dan Latihan Lagu 

 Doa Konsistori 

 

Ucapan Selamat Datang 

P2 Bapak/ Ibu/ Saudara selamat pagi. 
Segenap presbiter yang bertugas pada ibadah ini menyampaikan 
selamat datang dan selamat beribadah pada Hari Minggu kedua 
Prapaskah. 
Di dalam ibadah pagi ini, akan dilaksanakan peneguhan Pengurus 
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 PELKAT, Pelayan PELKAT PA dan Pelayan PELKAT PT dan juga 
 Perkenalan Pengurus Komisi GPIB Jemaat KHARISMA. 
   

Pelayan Firman dalam Ibadah ini adalah :  
Pdt. Roberto Wagey – Sekretaris I Majelis Sinode 

 Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja dan mensyukuri rahmat serta 
 kuasa-Nya, yang telah memilih para pelayan di gereja-Nya. 
 

( Prosesi masuk Calon Pengurus Pelkat, Pelayan PA/PT  dan Pengurus Komisi,  

dipandu oleh P5 diiringi Organ/Piano ) 
 

. . .  Saat Teduh . . . 

 

Ajakan Beribadah 

P2 Jemaat, marilah berdiri, untuk menghadap Allah yang telah 
 bersedia memanggil kita yang dikasihi-Nya, serta menyambut 
 firman TUHAN hadir di tengah-tengah persekutuan kita. 

 

MENGHADAP TUHAN 
 

 

  GB 12 : 1,2 MASUKLAH SEMUA MENGHADAP TUHAN 
 Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya; 

 marilah rendahkan diri dan hati di hadapan takhta-Nya. 

 Dalam kekudusan dan kebenaran sujudlah kepada-Nya. 

 Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, kini dan selamanya. 
 

--- prosesi membawa Alkitab,  

simbol kehadiran Tuhan, dipercayakan kepada PF 
 

 Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. 

 Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. 

 T'rimalah anug'rah, rahmat dan kasih dari Yesus, Tuhanmu. 

 Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. 

 

VOTUM         

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan 

langit dan bumi. (Mazmur 124:8) 

J A --- min   
 

NAS PEMBIMBING                                          NAHUM 1:3a 

PF TUHAN itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-

kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. 

SALAM 
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PF Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh 
pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. (2 Petrus 1:2) 

J DAN MELIMPAH ATASMU JUGA 

 

NYANYIAN JEMAAT  
        KJ 169:1,2 MEMANDANG SALIB RAJAKU 

        Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, 

        kurasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. 
 

        Tak boleh aku bermegah selain di dalam salib-Mu; 

        kubuang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. 
(duduk) 

PENGAKUAN DOSA 

P2 Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah 
mengaku akan dosa-dosa kita : 
Kami menghadap tahta-Mu yang Mulia, ya Tuhan.  

Kami mengaku akan segala dosa dan pelanggaran yang sering kali 

membuat kami lupa akan setiap perintah-perintah-Mu.  

Kami yang sering mengabaikan panggilan pelayanan-Mu  

dan lebih suka berlaku sesuka kami.  

Kami lalai dalam menjalankan Firman Tuhan.  

Kami lalai untuk menjadi teladan dalam sikap  

dan perilaku bagi orang-orang yang kami kasihi.  

Kehidupan kami begitu sulit untuk menyadari perbuatan-perbuatan 

yang tidak mencerminkan syukur atas kasih dan sayang Kristus  

yang telah menempuh jalan sengsara, untuk penebusan dosa kami.  

Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa.  

Demikianlah pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan. 
 

KJ 169:3-5 MEMANDANG SALIB RAJAKU 

Berpadu kasih dan sedih mengalir dari luka-Mu; 

mahkota duri yang pedih menjadi keagungan-Mu. 
 

Melihat darah luka-Nya membalut tubuh Tuhanku, 

‘ku mati bagi dunia dan dunia mati bagiku. 
 

Andaikan jagad milikku dan kuserahkan pada-Nya, 

tak cukup bagi Tuhanku diriku yang diminta-Nya. 
 

 

 

 

BERITA ANUGERAH 
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PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat,   
 disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 

ROMA 3:23-24 yang menyatakan :  

  “Karena semua orang telah  berbuat dosa dan telah kehilangan 

 kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan 

 cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.” 
 

Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami 
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama 
Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 
 

J Syukur kepada Tuhan, Amin. 
 

NYANYIAN JEMAAT  

          GB 40:1,2    KASIH DARI TUHANKU 

Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut, 

kurindukan kasih-Nya. Kasih besar! 

Yesus jadi manusia; pikul dosa dunia; 

sukacita nyatalah: Kasih besar! 
 

Refrain:  Kasih besar! Kasih besar! 

   Kasih Tuhanku ajaib dan besar: Kasih besar! 
 

 Orang buta lihat t'rang dan yang lumpuh pun tegak 

 orang mati bangkitlah: Kasih besar! 

 Yang berdosa dan cemar dikasihi oleh-Nya, 

 yang terkungkung bebaslah: Kasih besar! Refrain: 
 

PERINTAH HIDUP BARU 

PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti tertulis 
dalam kitab FILIPI 2:5-8 yang menyatakan :  

 

 “ Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan 

perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun 

dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu 

sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah 

mengosong-kan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang 

hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan 

sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai 

mati, bahkan sampai mati di kayu salib.”  
 

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

KJ 48 

Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, 
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seperti semula, kini dan terus; Dan kekal selama-lamanya. Amin 
  (duduk) 

KESAKSIAN  PUJIAN 
 

PELAYANAN  FIRMAN 
 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF … 
 

PEMBACAAN ALKITAB 

PF Jemaat mari berdiri untuk mendengar Firman Tuhan yang 

dibacakan dari Alkitab: HOSIANA! 
 

J KJ 473a “HOSIANA” 
 

P3 Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab NAHUM 1:2-3a,  

 yang menyatakan: …  

Demikian pembacaan Alkitab. 
 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di 

dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah 

 GB 392b 

J Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan: 

 Ya Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya  
(duduk) 

KHOTBAH   

“KEADILAN  ALLAH” 
Saat teduh 

JAWABAN JEMAAT 

  GB 69:1 ”KUMULAI DARI DIRI SENDIRI” 

Kumulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. 

Kumulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. 

Tekadku Tuhan: mengikut-Mu selama hidupku, 

berpegang teguh kepada iman dan percayaku. 

Akan kumulai dari diriku melakukan sikap yang benar. 

Biar pun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. 

 

 

PEMBACAAN SK MAJELIS JEMAAT  

(Pengurus Pelkat / Pelayan PA-PT ) 
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( Oleh : Sekretaris II PHMJ ) 
 

PENEJELASAN TENTANG UNIT-UNIT MISIONER  

PF Jemaat Yesus Kristus, sekarang kita akan melangsungkan peneguhan 
saudara-saudara ini sebagai Pengurus Pelayanan Kategorial serta Pelayan 
Pelayanan Anak dan Persekutuan Teruna. Dengarlah penjelasan tentang 
tugas panggilan dan pengutusan gereja : 

 

1.  TENTANG GEREJA DAN MISINYA 

Bahwa sejak semula, Allah menunjukkan rahmatNya kepada 

bangsa-bangsa lain, dengan memilih dan menguduskan suatu 

Jemaat dari antara mereka bagi namaNya untuk memberitakan 

perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. 

 Dan Ia kehendaki agar jemaatNya itu diperlengkapi bagi pekerjaan 

pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. 
 

2. TENTANG PELAYANAN KATEGORIAL 

 Dalam melayani dan membangun tubuh Kristus, seluruh unsur 

jemaat turut mengambil bagian secara bersama. Namun demikian, 

tidak semuanya mempunyai tugas yang sama karena masing-masing 

anggota adalah dengan karunianya sendiri. Karunia yang diberikan 

Allah kepada tiap-tiap orang secara khusus menurut kehendakNya. 

Pelayanan Kategorial Pelayanan Anak (PA), Persekutuan Teruna 

(PT), Gerakan Pemuda (GP), Persekutuan Kaum Perempuan (PKP), 

Persekutuan Kaum Bapak (PKB), Persekutuan Kaum Lanjut Usia 

(PKLU) adalah wadah pembinaan dan pelayanan sekaligus sebagai 

wadah penyaluran karunia-karunia khusus tersebut. 
 

3. TENTANG  PELAYAN PA/PT dan PENGURUS PELKAT 

 Pelayan PA/PT dan Pengurus Pelayanan Kategorial dipilih untuk         

membina anggota agar dapat menyadari dan menggunakan karunia-       

karunia yang ada padanya untuk pelayanan demi kemuliaan Allah di   

dalam Kristus. 

 Pelayan PA/PT dan Pengurus Pelayanan Kategorial  adalah para 

pelaku   misi yang bersama para pejabat (Diaken, Penatua dan 

Pendeta) melaksanakan tugas memperlengkapi warga jemaat bagi 

pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Pengurus 

Pelayanan Kategorial harus melaksanakan tugas pembinaan dan 

pelayanannya dengan rajin dan penuh keikhlasan. Rasul Paulus 

katakan, “Siapa yang memberi pimpinan hendaklah ia melakukannya 

dengan rajin” (Roma 12:8) 
 

4. NASIHAT FIRMAN TUHAN 

  Kepada saudara yang telah dipilih sebagai Pengurus Pelayanan Kategorial  
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  dan Pelayan PA/PT, dengarlah amanat Tuhan Yesus  sebagai  berikut :  
 Nasihatilah saudara-saudaramu yang sudah dipercayakan 

kepadamu, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan 

jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. 

Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam peng-

ajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu (Titus 

2:7,8) 

*    Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, teguh berdiri         

            dalam satu roh, sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul    

   dari berita Injil. (Filipi 1:27) 
 

Kesaksian Pujian 
DOA PENGUATAN 

PF Jemaat, sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan dan 
janjinya, mari berdoa: 
Ya Allah yang Mahakuasa dan kekal, kami mohon curahkan Roh 

Kudus-Mu mengurapi hati, pikiran dan hidup saudara-saudara ini,  

khusus dalam pengakuan dan janji mereka.  

Biarlah seluruh kehidupan mereka dikuasai oleh firman dan Roh 

Kudus-Mu agar mereka dapat melakukan tugas panggilan dan 

pengutusan-Mu dengan penuh keberanian dan sukacita.  

Biarlah oleh pelayanan mereka, jemaat-Mu dapat dibina dan 

dilengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus.  Amin. 
 

PENGAKUAN DAN JANJI 

PF Saudara-saudara calon Pelayan PA/PT dan Pengurus Pelayanan 
Kategorial bersiaplah untuk mengucapkan pengakuan dan janji saudara-
saudara, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut : 
1. Apakah saudara-saudara percaya, bahwa Tuhan Allah melalui 

gerejaNya telah memanggil dan memilih saudara-saudara untuk 

pekerjaan pelayanan ini? 

2. Apakah saudara-saudara berjanji untuk menjalankan tugas 

sebagai Pengurus Pelayanan Kategorial dan Pelayan PA, PT 

dengan setia, senantiasa bertekun dalam iman kepada Yesus 

Kristus, hidup suci serta selalu mengembangkan pelayanan yang 

dipercayakan kepadamu dengan kemampuan yang saudara 

miliki? 

3. Apakah saudara-saudara bersedia membina, mengajarkan dan 

memperlengkapi orang-orang percaya untuk pekerjaan 

pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus dalam ketaatan 

kepada kehendak Tuhan Yesus Kristus dan peraturan Gereja, 
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serta bersedia ditegor dan dikenai sanksi dan disiplin Gereja jika 

saudara lalai dan berbuat salah? 
 

PF     ( menyebutkan satu-persatu ) 

1. Pelayan dan Pengurus Pelayanan Kategorial Pelayanan Anak 

2. Pelayan dan Pengurus Pelayanan Kategorial Persekutuan Teruna 

3. Pengurus Pelayanan Kategorial Gerakan Pemuda 

4. Pengurus Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Perempuan 

5. Pengurus Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Bapak 

6. Pengurus Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia. 
 

PF   Apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapan jemaat-Nya sebagai saksi? 
              Seluruh Calon Pengurus / Pelayan yang nama Pelkat-nya disebut : 

(berdiri) 

              Ya, dengan segenap hatiku. 
 

PF Tuhan menguatkan dan menolong saudara-saudara ! 

 

PENGAKUAN IMAN 

PF Jemaat, silahkan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala 
waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli. 
Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata : 

PF+J Aku percaya …… 
(Jemaat duduk) 

 ♫ GB 101 : 1,2    YA TUHAN, RAJAKU 

 Ya Tuhan, Rajaku, Kau panggil aku ini 

 menjadi hamba-Mu, bentara-Mu di sini. 

 B’ri kuat dan sabar, b’ri hati ku teguh 

 dan aku bekerja menurut maksud-Mu. 
 

 Kiranya Roh Kudus hendak mengajar aku 

 yang patut kukerja, betapa kehendak-Mu. 

 B’ri dalam hidupku kasih-Mu nyatalah, 

 dan nama-Mu besar dimuliakanlah.  
(PF turun dari mimbar) 

PENEGUHAN 

PF Berdasarkan pengakuan dan janji saudara-saudara, maka kami 

meneguhkan saudara-saudara sebagai Pelayan Pelayanan Anak, 

Pelayan Persekutuan Teruna, serta Pengurus Pelayanan Kategorial 

Pelayanan Anak,Persekutuan Teruna, Gerakan Pemuda, 

Persekutuan Kaum Perempuan, Persekutuan Kaum Bapak dan 

Persekutuan Kaum Lanjut Usia di GPIB Jemaat KHARISMA Jakarta 

Selatan, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.  
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 Amin. 

( Para Pelayan PA-PT, dan Pengurus Pelkat berlutut ; 
Jemaat berdiri 

PENUMPANGAN TANGAN 

PF Hiduplah seturut panggilan dan pengutusanmu ; laksanakan tugas 

pelayananmu dengan setia dan terimalah berkat Tuhan : 

 Allah, Bapa Mahakuasa yang telah memanggil dan memilih kamu di 

dalam Yesus Kristus kiranya memperlengkapi kamu dengan kasih 

karunia dan kuasa Roh Kudus untuk melakukan kehendakNya dan 

mengerjakan di dalam kamu segala yang baik dan berkenan 

kepadaNya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai 

selama-lamanya. 

 KJ 350:3 

 Amin, amin, Amin! Kami sungguh yakin 

    dan pada-Mu bersyukur dalam nama Putra-Mu 
Jemaat duduk 

 

… PF mengangkat secara simbolis para Pelayan PA-PT,  
Pengurus Pelkat, selanjutnya duduk di tempat masing-masing. 

 

PENYERAHAN KEPADA JEMAAT 

PF Jemaat, sambutlah saudara-saudara ini :  

 Pelayan PA/PT,dan Pengurus Pelayanan Kategorial dengan 

sukacita.  Hormatilah mereka yang akan bekerja diantara kamu, 

yang akan  membina, mengajar dan memperlengkapi kamu untuk 

pekerjaan  pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus.  

 Junjunglah mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka serta 

 hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. 
 

   J       Kami menyambut dan mendukung pelayanan mereka. 
 

(PF kembali ke mimbar ; 

 Pelayan PA-PT dan Pengurus Pelkat duduk kembali) 

 

DOA SYAFAAT 
                                                       duduk 

PF  .... ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon: 

J  DENGARLAH DOA KAMI. 

PF  Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan 

 Juruselamat,  yang telah mengajar kami berdoa: 

PF+J  Bapa kami … (Doxologi ♫ GB 389B) 

 



10 

 

PENGUCAPAN SYUKUR     

P4 Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi 
persembahan kepada-Nya. Dengarlah Firman-Nya 1 TESALONIKA 

5:18 yang menyatakan: “Mengucap syukurlah dalam segala hal, 

sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi 

kamu.” Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 

Jemaat Menyanyi  

             GB 116 :1-3 YESUS INGINKAN DIRIMU BERSINAR T’RANG 

         Yesus inginkan dirimu bersinar t’rang 

  agar seluruh dunia memuji-Nya. 

  Bawa cahaya-Nya di tiap langkahmu, 

  agar terang-Nya makin jauh tersebar. 

   Refrain     Di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu, 

      ingatlah Kristus minta darimu; 

      pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, 

      supaya dunia mengagungkan nama-Nya 
 

(diberikan Kesempatan kepada Pengurus Pelkat, Pelayan PA/PT, 

Komisi memberikan Persembahan Syukur ke kotak yang telah tersedia ) 
 

  Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya, 

bagi semua orang yang berkesah. 

Jadikan firman-Nya pelita bagimu, 

agar hidupmu jadi saksi teguh. Refrain      

 
Jemaat memberikan persembahan ke kantong Kolekte,  

diiringi instrumen  

       Walau terkadang jalan hidupmu kelam, 

 pelitamu tetap bersinar terang. 

 Janganlah padam hanya kar’na kemelut, 

 Tuhan inginkan kau bersinar terus. Refrain  

 

DOA SYUKUR 

P4     Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan          
            dalam doa syukur : 
        Ya Allah, inilah kami yang telah menerima berkat kemurahan-Mu.           

        Terimalah dan kuduskanlah persembahan syukur ini sehingga layak  

        menjadi sumber berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh   

        Kristus. Amin 
           duduk 
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P E N G U T U S A N 

WARTA JEMAAT 

P5 ..… 
 

PERKENALAN PENGURUS KOMISI Masa Bakti 2022-2027. 

Pembacaan SK Majelis Jemaat (PHMJ) 
 

PF   Jemaat yang terkasih,di dalam persekutuan kita juga telah ditetapkan 

 saudara-saudara kita dalam Pengurus Komisi dan BPPJ di GPIB 

Jemaat  

 KHARISMA, Masa Bakti 2022-2027. 

 

… Seluruh Pengurus Komisi yang disebutkan 

nama Komisinya dipersilahkan BERDIRI … 

 
(PF menyebutkan satu per satu ) 

KOMISI-KOMISI   

1.   Pengurus Komisi Telogi dan Persidangan Gerejawi 

2.   Pengurus Komisi Pelayanan dan Kesaksian 

3.   Pengurus Komisi  Gereja,Masyarakat dan Agama-agama 

4.   Pengurus Komisi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Insani 

dan peningkatan Peranan Keluarga. 

5.   Pengurus Komisi Informasi ,Organisasi dan Komunikasi, serta 

Penelitian Pengembangan. 
 

PF       Tuhan senantiasa menguatkan dan memampukan saudara-

saudara  dalam menjalankan tugas pelayanan ini. Amin 

 
 

P E N G U T U S A N 
 

AMANAT PENGUTUSAN      

PF Jemaat, marilah berdiri. Kita menghayati akan karya penebusan-Nya di 
Kayu Salib sebagai perwujudan kasih dan sayang-Nya bagi kita.  

 Pergi dan kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukan 
Firman Tuhan yang telah kamu dengar. 

 
     

 

       GB  120:1-2  ”KRISTUS MEMANGGIL DIRIKU” 

Pengurus Pelkat & Pelayan PA/PT : 
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 Kristus memanggil diriku juga mengutus dirimu 

 untuk wartakan kebenaran firman-Nya.   

 

Komisi  

 Jangan abaikan suara-Nya, jangan tegarkan hatimu, 

 Kristus memanggil dan mengutus dirimu. 

Semua  

 Reff Dia memanggil, Dia mengutus, 

  Dia membimbing dan besertamu selamanya. 
 

  

 Mari semua ikutlah memb'rikan diri pada-Nya; 

 jadilah alat dalam tangan Tuhanmu. 

 Pergi ke s'luruh dunia. nyatakan kasih Tuhanmu, 

 supaya dunia pun percaya pada-Nya. Refrain  

 

BERKAT 

PF      Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah untuk menerima berkat-
Nya:  

 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 
 

GB 401 

J       A-min, A-min, Ya benar adanya, A—min 

        A-min, A-min, Ya benar adanya, A—min 

 

SAAT TEDUH 

 


