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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 : Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya TUHAN, 
U : supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu; 
  bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu.  
PL1 : Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, 
U : dan gerombolan orang-orang yang sombong 
  ingin mencabut nyawaku, dan tidak mempedulikan Engkau.  
PL1 : Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, 
U : panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia.  
PL1 : Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, 
U : berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, 
  dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan!  
PL1 : Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, 
U : supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu, 
  bahwa Engkau, ya TUHAN, 
  telah menolong dan menghiburkan aku. (Mazmur 86:11,14-17) 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Ya Tuhan, Tiap Jam” KJ 457:1,2,4 
 

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

Semua Ya Tuhan, tiap jam ‘ku memerlukan-Mu, 
 Engkaulah yang memb’ri sejahtera penuh.  
   Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan; 

‘ku datang, Jurus’lamat, berkatilah! 
 

Laki-laki Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu; 
 jikalau Kau dekat, enyah penggodaku.  
Semua  Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan; 

‘ku datang, Jurus’lamat, berkatilah! 
 

Perempuan Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu; 
   b’ri janji-Mu genap di dalam hidupku. 
Semua  Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan; 

‘ku datang, Jurus’lamat, berkatilah! 
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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. SEPULUH PERINTAH TUHAN 

 

PL2 : Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku.  
 

U   : Jangan membuat bagimu, patung yang menyerupai apapun 
yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau 
yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah 
kepadanya atau beribadah kepadanya. 

 

PL2 : Jangan menyebut nama TUHAN, Allahmu, dengan sembarangan.  
 

U   : Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 
 

PL2 : Hormatilah ayahmu dan ibumu. 
 

U  : Jangan membunuh.  
 

PL2 : Jangan berzinah.  
 

U : Jangan mencuri.  
 

PL2 : Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.  
 

U : Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu." (Kel 20) 
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6.  NYANYIAN JEMAAT – “Tuhan, Pada-Mu Kuharapkan Pertolongan” 
PKJ 261:1-3 

 
 
 
Pemandu : 
Semua : 
Semua :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 

 
8. NYANYIAN JEMAAT – “Batu Karang yang Teguh” KJ 37a:1,3 

 
Semua Batu Karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. 

Kar’na dosaku berat dan kuasanya menyesak, 
oh, bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. 

 

Semua Tiada lain kupegang, hanya salib dan iman; 
dalam kehampaanku kudambakan rahmat-Mu. 
Tanpa Dikau, Tuhanku, takkan hidup jiwaku. 
 

Berdiri 

 
9. BERITA ANUGERAH 

 

PF : Aku tahu segala pekerjaanmu: lihatlah, Aku telah membuka pintu 
bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorangpun. Aku tahu bahwa 
kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan 
engkau tidak menyangkal nama-Ku. Karena engkau menuruti firman-
Ku, untuk tekun menantikan Aku, maka Akupun akan melindungi 
engkau, dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, 
untuk mencobai mereka yang diam di bumi. (Wahyu 3:8,10) 

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

 
(SALAM DAMAI) 
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10.  NYANYIAN JEMAAT – “Kar’na Kasih-Nya Padaku” KJ 178:1-2 
 
Semua Kar’na kasih-Nya padaku 

Yesus datang ke dunia; 
Ia t’lah memb’ri hidup-Nya 
gantiku yang bercela.  
O, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya! 
Kasih Jurus’lamat dunia menebus manusia. 
 

Semua Dengan sabar dan hikmat-Nya 
Yesus pimpin hidupku; 
Firman dan kebenaran-Nya 
itulah peganganku. 
O, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya! 
Kasih Jurus’lamat dunia menebus manusia. 
 

Duduk 

 
 

11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Matius 13:24-30, 36-43 
 
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 
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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 : Saudara-saudari, bersama Pemazmur, kita berkata: 
  “Bagianku ialah TUHAN, aku telah berjanji untuk berpegang 

pada firman-firman-Mu. Tengah malam aku bangun untuk 
bersyukur kepada-Mu, atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku 
bersekutu dengan semua orang yang takut kepada-Mu, dan 
dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. 
Bumi penuh dengan kasih setia-Mu, ya TUHAN, ajarkanlah 
ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku.” (Mazmur 119:57,62-64) 

 
b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   

    “Selama Bumi Didiami” KJ 298:1,2,3,5 
 
Semua Selama bumi didiami, 
 berbunga t’rus, berbuah baik, 
 Engkau, ya Allah, Bapa kami; 
 sembah syukur pada-Mu naik! 
 

Perempuan Selama orang berbahasa 
    dan bangsa-bangsa bertemu, 
    sabda kasih-Mu berkuasa 
    dan nama Yesus disebut. 
 

Laki-laki Burung di langit Kausuapi, 
 bunga di ladang berseri; 
 tak usah kami pun kuatir: 
 seluruh hidup Kauberi. 
 

Semua Patut sujud segala makhluk 
 yang hidup dari tangan-Mu; 
 ya Bapa, oleh hadirat-Mu 
 harapan anak-Mu teguh. 
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Berdiri 

 
c. Doa persembahan 

 
19. NYANYIAN JEMAAT – “Tinggallah Dalam Yesus” KJ 356:1 

 
Semua Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. 

B’lajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. 
Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. 
Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. 

 
20. PENGUTUSAN 

PF : Pergilah, lanjutkanlah kehidupan yang penuh iman, 
  sesuai kebenaran firman Tuhan! 
U : Kita akan menjadi gandum di tengah ilalang, yang berakar kuat 

di dalam Yesus, bertumbuh sesuai kebenaran firman-Nya, dan 
menghasilkan buah yang siap dipanen, pada waktu yang Tuhan 
tetapkan bagi dunia. 

 
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 – “Tinggallah Dalam Yesus” KJ 356:2 
 

Semua  Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, 
   asal dengan setia tinggal di dalam-Nya. 
   Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya: 
   hidup berlimpah kurnia hanya di dalam-Nya! 


