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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 : Peringatan-peringatan-Mu ajaib, 
U : itulah sebabnya jiwaku memegangnya.  
PL1 : Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, 
U : memberi pengertian kepada orang-orang bodoh.  
PL1 : Mulutku kungangakan dan megap-megap, 
U : sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu.  
PL1 : Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, 
U : sebagaimana sepatutnya terhadap orang-orang 
  yang mencintai nama-Mu.  
PL1 : Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, 
U : dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku.  
PL1 : Bebaskanlah aku dari pada pemerasan manusia, 
U : supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu.  
PL1 : Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, 
U : dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanMu-kepadaku.  
PL1 : Air mataku berlinang seperti aliran air, 
U : karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. 
  (Mazmur 119:129-136) 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Tuhan Ajarkanlah Kehendak-Mu” KMM 105:1-4 
 

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

Semua Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu; 
nyatakan jalan-Mu dan Firman-Mu. 
Kus’rahkan hidupku pada bimbingan-Mu; 
dekatkan diriku kepada-Mu. 

 
Perempuan Ajarlah kukenal anug’rah-Mu. 

Sinarilah dengan t’rang wajah-Mu. 
Hapuskan dosaku, diami hatiku; 
kiranya ‘ku tetap bersama-Mu. 
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Laki-laki Ajarlah kukenal kuasa-Mu – 
 dalam derita pun kupandang ‘Kau. 
 Hingga di dalam-Mu ‘ku bersejahtera 
 dan kebimbanganku hilang seg’ra. 

 

Semua Ajari aku bermadah syukur; 
ya Raja, bagi-Mu ‘ku bermazmur. 
‘Ku ingin, ya Tuhan, tetap di dalam-Mu  – 

   hidup dan matiku di tangan-Mu. 
 

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, Tuhan bersabda: 
  “…Engkau hamba-Ku, Aku telah memilih engkau dan tidak 

menolak engkau"; janganlah takut, sebab Aku menyertai 
engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan 
meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan 
memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa 
kemenangan.” (Yesaya 41:9-10) 

 

6.  NYANYIAN JEMAAT – “Jangan Kamu Takut” GB 327:1,2 
 
Semua Jangan kamu takut, Tuhan adalah! 

Jika Ia hadir, badai pun reda. 
Di tengah cobaan, Dia kaupegang: 
oleh kuasa-Nya pasti kau akan menang. 
Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah 
Tuhanmu tinggalkan dikau: Ia tetap beserta! 
Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah 
Tuhanmu tinggalkan dikau: Ia tetap beserta! 
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Semua Walau badai topan harus kau tempuh, 
walau kesusahan pengalamanmu, 
namun janji Tuhan, manis bunyinya: 
“Janganlah kau takut, Aku tetap beserta!” 
Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah 
Tuhanmu tinggalkan dikau: Ia tetap beserta! 
Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah 
Tuhanmu tinggalkan dikau: Ia tetap beserta! 
 

7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 

8. NYANYIAN JEMAAT – “Maukah ‘Kau Jaya Atas Seteru” NKB 165:1,4 
 
Semua Maukah ‘kau jaya atas seteru, 

atas percobaan dalam hidupmu; 
dan melawan dosa yang menggodamu? 
Tinggal dalam Yesus yang menjagamu.  
Tinggal dalam Yesus, walau jalan g’lap; 
biar ‘kau bersama dengan-Nya tetap. 
Di setiap waktu janganlah jemu; 
tinggal dalam Yesus yang menjagamu. 

 

Semua Ingin ‘Kau bersatu dengan Tuhanmu, 
tinggal beserta-Nya s’lama hidupmu; 
dan tetap berdoa tak kenal jemu? 
Tinggal dalam Yesus yang menjagamu. 
Tinggal dalam Yesus, walau jalan g’lap; 
biar ‘kau bersama dengan-Nya tetap. 
Di setiap waktu janganlah jemu; 
tinggal dalam Yesus yang menjagamu. 

 

Berdiri 
 

9. BERITA ANUGERAH 
PF : "…Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Ia akan 

diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-
Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus 
segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi; 
tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau dukacita, 
sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." (Wahyu 21:3-4) 

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

 

(SALAM DAMAI) 
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10.  NYANYIAN JEMAAT – “Kidung yang Merdu Di Hatiku” NKB 164:1,2,4,5 
 
Semua Kidung yang merdu di hatiku, 

Yesus membisikkannya: 
“Jangan takut, ‘Ku bersamamu 
dalam kancah dunia.” 

 Yesus, nama Yesus indah dan merdu, 
memberikan kidung yang mengisi hidupku. 
 

Perempuan Nada-nada sumbang dan sendu 
disebabkan dosaku; 
Yesus sudah menggantikannya 
jadi kidung yang merdu. 

Semua Yesus, nama Yesus indah dan merdu, 
memberikan kidung yang mengisi hidupku. 

 
Laki-laki Bila ‘ku dirundung kemelut, 

pencobaan yang berat; 
hatiku tak takut dan kecut, 
kar’na Tuhanku dekat. 

Semua Yesus, nama Yesus indah dan merdu, 
memberikan kidung yang mengisi hidupku. 
 

Semua Nanti Dia ‘kan menyambutku 
dalam kerajaan-Nya; 
‘ku bersama-sama Tuhanku 
memerintah s’lamanya. 

 Yesus, nama Yesus indah dan merdu, 
memberikan kidung yang mengisi hidupku. 
 

Duduk 

 
11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Roma 8: 26-39 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HALELUYA!” 
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“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) 
 
18. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3) 
 

a. Ajakan Persembahan 
PL3 : Saudara-saudari, bersama Pemazmur, kita berkata: 
  “Aku akan bersyukur kepada-Mu dengan hati jujur, apabila 

aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang 
pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku 
sama sekali.” (Mazmur 119:7-8) 

 
b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   

    “Allah Bapa Melindungi” KJ 384:1-4 
 
Semua  Allah Bapa melindungi anak-anak-Nya di bumi; 
    burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. 

 
Perempuan Suara anak-anak Bapa siang-malam didengar-Nya; 
    tiap kali m’reka minta, pertolongan diberi-Nya. 

 
Laki-laki  Anak-anak milik Bapa disertai, diasuh-Nya; 
    tangan-Nya lembut dan kuat mencegah niat si jahat. 
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Semua  Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkan-Nya; 
dilimpahkan cinta kasih, agar m’reka baik dan suci. 

 

Berdiri 

 
c. Doa persembahan 

 
19. NYANYIAN JEMAAT – “Tuhanlah Kekuatanku” PKJ 307 [3x] 

 
Semua  Tuhanlah kekuatanku, 
   Tuhanlah nyanyianku: 
   Dialah kes’lamatanku. 
   Jikalau Dia di pihakku, 
 terhadap siapakah ‘ku gentar? 
 

20. PENGUTUSAN 
PF : Pergilah sebagai orang-orang yang telah dipilih  
  dan diutus Tuhan! 
U : Kita akan melangkah bersama Tuhan, yang tidak hanya 

memilih dan mengutus, tetapi juga setia menyertai kita sampai 
akhir zaman. Kasih-Nya mengikat, kekuatan-Nya menopang, 
berkat-Nya melimpah. Jika Dia di pihak kita, siapakah yang 
sanggup melawan dan memisahkan kita dari-Nya? 

 
 

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) 
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22. NYANYIAN JEMAAT – “Tuhanlah Kekuatanku” PKJ 307 [2x] 
 
Semua  Tuhanlah kekuatanku, 
   Tuhanlah nyanyianku: 
   Dialah kes’lamatanku. 
   Jikalau Dia di pihakku, 

   terhadap siapakah ‘ku gentar? 

 


