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PERSIAPAN 
a. Saat Teduh 
b. Sebelum ibadah dimulai, organis/pianis memainkan lagu-lagu gerejawi. 
c. Lonceng berbunyi. 
d. Penyalaan Lilin dan Pembacaan Pokok-pokok Warta Jemaat 

 

Berdiri 
 

1. MAZMUR PEMBUKA 
PL1 : Perlihatkanlah kepadaku, ya TUHAN, 
  petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu, 
U : aku hendak memegangnya sampai saat terakhir.  
PL1 : Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu; 
U : aku hendak memeliharanya dengan segenap hati.  
PL1 : Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, 
U : sebab aku menyukainya.  
PL1 : Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, 
U : dan jangan kepada laba.  
PL1 : Lalukanlah mataku dari pada melihat hal yang hampa, 
U : hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kautunjukkan!  
PL1 : Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu, 
U : yang berlaku bagi orang yang takut kepada-Mu.  
PL1 : Lalukanlah celaku yang menggetarkan aku, 
U : karena hukum-hukum-Mu adalah baik.  
PL1 : Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu, 
U : hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu!  (Mazmur 119:33-40) 

 
2. NYANYIAN JEMAAT – “Inilah Hari Minggu” PKJ 11:1-3 

 

(prosesi Alkitab – simbol Firman Allah yang siap untuk diberitakan) 
 
 

 

Semua  
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Perempuan Mari, datang pada-Nya, menyembah serta sujud. 
 Mari, datang bersyukur atas kasih kurnia-Nya. 
Semua Dengarkanlah panggilan-Nya, 
 Yesus mengundang engkau. 
 Marilah, orang percaya, marilah, datang seg’ra! 
 
Laki-laki Biarlah firman Tuhan membentuk hidup kita 
 menyatakan kasih-Nya ke seluruh penjuru dunia. 
Semua Dengarkanlah panggilan-Nya, 
 Yesus mengundang engkau. 
 Marilah, orang percaya, marilah, datang seg’ra! 

 
3. VOTUM 

PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan 
langit dan bumi! 

U   : (Menyanyikan “Amin” KJ 476b) 

 
 
4. SALAM 

PF : Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita! 
U : Ya, damai-Nya beserta kita! 
 

Duduk 

 
5. NAS PEMBUKA 

PL2 : Saudara-saudari, kepada kita diingatkan bahwa: 
  “Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi 

segala pelanggaran.” (Amsal 10:12) 
 

6.  NYANYIAN JEMAAT – “Yesus, B’ri Kunampakkan Perangai-Mu” KMM 112 
 
Semua  Let the beauty of Jesus be seen in me – 

all His wonderful passion and purity; 
O, Thou Spirit divine, all my nature refine 
till the beauty of Jesus be seen in me. 
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Semua  Yesus, b’ri kunampakkan perangai-Mu, 
   hidup suci penuh cah’ya kasih-Mu. 
   Asuh daku terus oleh Rohul Kudus 

    hingga nampaklah Yesus di hidupku. 
 
7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 

 
8. NYANYIAN JEMAAT – “Tuhanku, Bila Hati Kawanku” KJ 467:1-3 

 
Semua  Tuhanku, bila hati kawanku 
    terluka oleh tingkah ujarku, 
    dan kehendakku jadi panduku, 
    ampunilah. 
 
Semua  Jikalau tuturku tak semena 
    dan aku tolak orang berkesah, 
    pikiran dan tuturku bercela, 
    ampunilah. 
 
Semua  Dan hari ini aku bersembah 
    serta pada-Mu, Bapa, berserah, 
    berikan daku kasih-Mu mesra. 
   Amin, amin. 
 

Berdiri 

 
9. BERITA ANUGERAH 

 

PF : “TUHAN adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan 
berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk 
selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukan-Nya kepada kita 
setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalas-Nya kepada kita 
setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas 
bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang 
takut akan Dia."  (Mazmur 103:8-11) 

  Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. 
U    : Syukur kepada Allah. 

 
(SALAM DAMAI) 
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10.  NYANYIAN JEMAAT – “Allah Adalah Kasih dan Sumber Kasih” KJ 434:1-3 
 
Pemandu Allah adalah kasih dan Sumber kasih. 

Bukalah hatimu bagi firman-Nya. 
Semua Allah adalah kasih dan Sumber kasih. 

Bukalah hatimu bagi firman-Nya. 
Pemandu “Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. 
Semua Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. 

 Akulah yang memikul sengsaramu.” 
Pemandu Allah adalah kasih dan Sumber kasih. 

Bukalah hatimu bagi firman-Nya. 
Semua Allah adalah kasih dan Sumber kasih. 

Bukalah hatimu bagi firman-Nya. 
 
Pemandu “Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. 
Semua “Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. 
 Aku yang mendamaikan sengketamu.” 
Pemandu Allah adalah kasih dan Sumber kasih. 

Bukalah hatimu bagi firman-Nya. 
Semua Allah adalah kasih dan Sumber kasih. 
 Bukalah hatimu bagi firman-Nya. 
 
Pemandu “Gandum harus dipendam, baru banyak buahnya. 
Semua “Gandum harus dipendam, baru banyak buahnya. 
 Demikian kasih-Ku di dalammu.” 
Pemandu Allah adalah kasih dan Sumber kasih. 

Bukalah hatimu bagi firman-Nya. 
Semua Allah adalah kasih dan Sumber kasih. 
 Bukalah hatimu bagi firman-Nya. 
 

Duduk 

 
11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Matius 5:38-48 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HALELUYA!” 
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 “Haleluya” KJ 473b 

 
 

13. KHOTBAH  
 

14. SAAT TEDUH 
 

15. PADUAN SUARA / KELOMPOK VOKAL 
 

16. PENGAKUAN IMAN 
PL3 : Dengan sikap berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman 

kita menurut Pengakuan Iman Rasuli: 
 

Aku percaya kepada Allah, . . . 
 

Duduk 

 
17. DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami) 
 

18. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3) 
 

a. Ajakan Persembahan 
PL3 : Yohanes mengingatkan kita,  
  “Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling 

mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah; dan setiap orang 
yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tidak ada 
seorangpun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling 
mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna 
di dalam kita.” (1Yohanes 4:7,12) 

 
b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   

    “Pakailah Waktu Anug’rah Tuhanmu” PKJ 274:1-3 
 
Semua Pakailah waktu anug’rah Tuhanmu, 
 hidupmu singkat bagaikan kembang. 
 Mana benda yang kekal di hidupmu? 
 Hanyalah kasih tak akan lekang. 
 Tiada yang baka di dalam dunia, 
 s’gala yang indah pun akan lenyap. 
 Namun, kasihmu demi Tuhan Yesus 
 sungguh bernilai dan tinggal tetap. 
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Perempuan Jangan menyia-nyiakan waktumu, 
    hibur dan tolonglah yang berkeluh. 
    Biarlah lampumu t’rus bercahaya, 
    muliakanlah Tuhan di hidupmu. 
Semua Tiada yang baka di dalam dunia, 
 s’gala yang indah pun akan lenyap. 
 Namun, kasihmu demi Tuhan Yesus 
 sungguh bernilai dan tinggal tetap. 
 
Laki-laki  Karya jerihmu demi Tuhan Yesus, 
    ‘kan dihargai benar oleh-Nya. 
    Kasih yang sudah kautabur di dunia, 
    nanti kautuai di surga mulia. 
Semua Tiada yang baka di dalam dunia, 
 s’gala yang indah pun akan lenyap. 
 Namun, kasihmu demi Tuhan Yesus 

sungguh bernilai dan tinggal tetap. 
 

Berdiri 

 
c. Doa persembahan 

 
19. NYANYIAN JEMAAT – “Sungguh Inginkah Engkau Lakukan” NKB 212:1-2 

 
Laki-laki Sungguh inginkah engkau lakukan hal besar? 
  Jangan tunggu tiba saatnya. 
  Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. 
  Jadilah suluh dunia. 
Semua Jadilah suluh dunia! Jadilah suluh dunia! 
  Mungkin ada yang terhibur kar’na sinarnya; 
  jadilah suluh dunia!  

 
Perempuan ‘Kau pun dapat mengenyahkan awan yang gelap 
  bagi hati susah dan resah. 
  ‘Kan dirasakannya penghiburan yang sedap. 
  Jadilah suluh dunia! 
Semua Jadilah suluh dunia! Jadilah suluh dunia! 
  Mungkin ada yang terhibur kar’na sinarnya; 
  jadilah suluh dunia!  
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20. PENGUTUSAN 
PF : Pergilah, lanjutkanlah hidupmu sebagai duta kasih Allah yang 

sempurna!  
U : Kami telah mengalami kasih Allah dan akan berusaha 

menyatakan kasih itu secara nyata dalam kehidupan setiap hari. 
Kami percaya, tindakan kasih yang kecil akan menjadi suluh 
pengharapan bagi dunia. Semua itu hanya dapat terjadi jika Allah 
ada di dalam kami dan kami di dalam Dia. 

 
21. BERKAT 

PF : “Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya 
dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan 
tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang 
memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya.” 
(1Tesalonika 5:23-24) 

 

U :  “Amin” KJ 478a 

 
 

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab) 
 

22. NYANYIAN JEMAAT – “Sungguh Inginkah Engkau Lakukan” NKB 212:3 
 

Semua Tiap talentamu pasti ada artinya 
  bila mencerminkan kasih-Nya. 
  Barang yang kecil pun sungguh ada gunanya; 
  Jadilah suluh dunia. 
  Jadilah suluh dunia! Jadilah suluh dunia! 
  Mungkin ada yang terhibur kar’na sinarnya; 
   jadilah suluh dunia! 

 


