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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 : TUHAN itu pengasih dan penyayang, 
U : panjang sabar dan besar kasih setia-Nya.  
PL1 : TUHAN itu baik kepada semua orang, 
U : dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan-Nya.  
PL1 : Segala yang Kaujadikan itu akan bersyukur kepada-Mu, ya TUHAN, 
U : dan orang-orang yang Kaukasihi akan memuji Engkau.  
PL1 : Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu, 
U : dan akan membicarakan keperkasaan-Mu,  
PL1 : untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia, 
U : dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu.  
PL1 : Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, 
U : dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. 
PL1 : TUHAN setia dalam segala perkataan-Nya 
U : dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan-Nya.  
PL1 : TUHAN itu penopang bagi semua orang yang jatuh 
U : dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. (Mazmur 145:8-14) 

 
2. NYANYIAN JEMAAT – “Tuhan Allah, Nama-Mu” KJ 5:1,3,6,7 

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

 
 

Semua  Tuhan Allah, nama-Mu kami puji dan masyhurkan; 
isi dunia sujud di hadapan-Mu, ya Tuhan! 
Bala sorga menyembah Dikau, Khalik semesta! 

 
Perempuan Bapa agung dan kudus, mahamurah dan rahmani, 

Putra Tunggal, Penebus, Roh, Penghibur yang sejati, 
langit-bumi-Mu penuh kemuliaan nama-Mu! 
 

Laki-laki  Tiap hari nama-Mu kami puji dan muliakan, 
kini dan selalu t’rus sampai kesudahan zaman. 
Buat kami bertekun hingga Hari Datang-Mu. 
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Semua  Tuhan, kasihanilah! Kasihani kami ini; 
dalam cahya kurnia tuntun yang telah Kaupilih. 
Kau Harapan umat-Mu: kasih-Mu kekal teguh! 

 

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, rasul Paulus berkata: 
  “Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdeka-

kan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan 
kuk perhambaan.” (Galatia 5:1) 

 

6.  NYANYIAN JEMAAT – “Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil” 
KJ 353:1,2 

 
Semua Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, 

memanggil aku dan kau. 
Lihatlah Dia prihatin menunggu, 
menunggu aku dan kau.  
“Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah!” 
Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, 
“Kau yang sesat, marilah!” 

 

Semua Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak, 
mengajak aku dan kau. 
Jangan enggan menerima kasih-Nya 
terhadap aku dan kau. 

 “Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah!” 
Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, 
“Kau yang sesat, marilah!” 
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7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 

8. NYANYIAN JEMAAT – “Yesus Kawan yang Sejati” KJ 453:1-3 
 
Semua Yesus Kawan yang sejati bagi kita yang lemah. 
 Tiap hal boleh dibawa dalam doa pada-Nya. 
 O, betapa kita susah dan percuma berlelah, 
 bila kurang pasrah diri dalam doa pada-Nya. 
 

Semua Jika oleh pencobaan kacau-balau hidupmu, 
 jangan kau berputus asa; pada Tuhan berseru! 
 Yesus kawan yang setia, tidak ada tara-Nya. 
 Ia tahu kelemahanmu; naikkan doa pada-Nya! 
 

Semua Adakah hatimu sarat, jiwa-ragamu lelah? 
 Yesuslah Penolong kita; naikkan doa pada-Nya! 
 Biar kawan lain menghilang, Yesus Kawan yang baka.  

Ia mau menghibur kita atas doa pada-Nya. 
 

Berdiri 

 
9. BERITA ANUGERAH 

 

PF : Sebab beginilah firman Yang Mahatinggi dan Yang Mahamulia, 
yang bersemayam untuk selamanya dan Yang Mahakudus nama-
Nya: "Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus 
tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, 
untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati 
dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Aku telah 
melihat segala jalannya itu, tetapi Aku akan menyembuhkan dan 
akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan 
penghiburan; juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung 
Aku akan menciptakan puji-pujian. Damai, damai sejahtera bagi 
mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat – firman TUHAN – 
Aku akan menyembuhkan dia! (Yesaya 57:15,18,19) 

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

 

(SALAM DAMAI) 
 

10.  NYANYIAN JEMAAT – “Tuhan Tidak Lupa” KJ 390:1-3 
 
Semua  Tuhan tidak lupa akan orang yang penat, 
    orang yang berduka dan pikulannya berat. 
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Semua  Tuhan tidak lupa bila orang berseru; 
    Ia memberikan pertolongan yang perlu. 
 
Semua  S’lalu angkat muka dan berharap pada-Nya. 

    Tuhan tidak lupa akan anak-anak-Nya. 
 

Duduk 

 
11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 
12. PEMBACAAN ALKITAB – Matius 11:20-30 

 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HALELUYA!” 
 
“Haleluya” NKB 223b  [2x] 
 
 

Semua 
 

 
 
 

 
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) 
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18. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3) 
 

a. Ajakan Persembahan 
PL3 : Saudara-saudari, 
  “Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya 

untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah itu dikatakan 
orang-orang yang ditebus TUHAN, yang ditebus-Nya dari 
kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkan-Nya dari negeri-
negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan.” 
(Mazmur 107:1-3) 

 

b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   
    “Tabuh Gendang” KJ 292:1-3 

 

Semua Tabuh gendang! 
Sambil menari nyanyikan lagu yang merdu! 
Bunyikanlah gambus, kecapi: mari memuji Allahmu! 
Karya besar yang agung benar t’lah dilakukan-Nya 
terhadap umat-Nya. 

 

Semua Israel pun 
atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. 
Ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur: 
“Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya; 
terpuji nama-Nya!” 

 

Semua Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umat-Nya. 
Habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah! 
Puji terus yang Mahakudus: 
bebanmu yang berat diganti-Nya berkat! 

 

Berdiri 
 

c. Doa persembahan 
 
19. NYANYIAN JEMAAT – “Semua yang Letih Lesu” KJ 358:1,3 

 
 
Semua :   
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Semua Dialah Jalan yang benar ke damai yang baka. 
Percayalah kepada-Nya dan t’rima berkat-Nya. 

 Datang saja pada Yesus; kini saatnya! 
Datang saja pada Yesus, t’rima rahmat-Nya. 

 
20. PENGUTUSAN 

PF : Pergilah, teruskanlah kehidupan di dalam kehendak Yesus! 
U : Di mana saja dan kapan saja, kita akan selalu datang kepada 

Yesus. Kita percaya, dalam rahmat-Nya selalu ada kelegaan dan 
kehendak-Nya pun, selalu menuntun kita menuju hidup yang 
damai. 

 
21. BERKAT 

PF : “Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah, Bapa kita, yang dalam 
kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah 
menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik 
kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam 
pekerjaan dan perkataan yang baik.” (2Tesalonika 2:16-17) 

U :  “Amin” KJ 478a 

 
 
 

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab) 
 
 

22. NYANYIAN JEMAAT – “Semua yang Letih Lesu” KJ 358:4 
 
Semua Bersama, mari ikutlah ke sorga mulia, 

tempat kekal sejahtera penuh bahagia.  
 Datang saja pada Yesus; kini saatnya! 

Datang saja pada Yesus, t’rima rahmat-Nya. 
 

 
 


