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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 : Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, TUHAN. 
U : Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai 
PL1 : kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, 
U : supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan?  
PL1 : Sesungguhnya keselamatan dari pada-Nya 
  dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, 
U : sehingga kemuliaan diam di negeri kita.  
PL1 : Kasih dan kesetiaan akan bertemu, 
U : keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman.  
PL1 : Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, 
U : dan keadilan akan menjenguk dari langit.  
PL1 : Bahkan TUHAN akan memberikan kebaikan, 
U : dan negeri kita akan memberi hasilnya.  
PL1 : Keadilan akan berjalan di hadapan-Nya, 
U : dan akan membuat jejak kaki-Nya menjadi jalan. 

(Mazmur 85:9-14) 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Pujilah Tuhan, Sang Raja” KJ 10:1,2,4 
 

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

Semua Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Mahamulia! 
Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia! 
Datang berkaum, b’rilah musikmu bergaung, 
angkatlah puji-pujian!  

 
Semua  Pujilah Tuhan; segala kuasa pada-Nya! 

Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya! 
Tiada terp’ri yang kepadamu dib’ri; 
tidakkah itu kaurasa?  

 
Semua  Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan 

jauh melebihi doamu dan yang kaurindukan. 
Ingat teguh: Ia berkuasa penuh! 
Kasih-Nya t’rus kautemukan. 
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3. VOTUM 
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, Pencipta yang 

penuh belas kasih! 
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, Pemazmur bersaksi: 
  “Siapakah orang yang takut akan TUHAN? Kepadanya TUHAN 

menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. TUHAN bergaul karib 
dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjian-Nya 
diberitahukan-Nya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada 
TUHAN, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Jagalah kiranya 
jiwaku dan lepaskanlah aku; janganlah aku mendapat malu, sebab 
aku berlindung pada-Mu.” (Mazmur 25:12,14,15,20) 

 
6.  NYANYIAN JEMAAT – “’Ku Yakin Tuhan Tuntun Langkahku” PKJ 131:1-3 

 
Semua ‘Ku yakin Tuhan tuntun langkahku 

serta membuka jalan bagiku. 
Jika sungguh berserah dan berdoa pada-Nya, 
Tuhan membuka jalan bagiku. 

 

Semua ‘Ku yakin Tuhan tuntun langkahku 
serta membuka jalan bagiku. 
‘Ku mencari wajah-Nya, maka malam pun cerah; 
Tuhan membuka jalan bagiku. 

  

Semua ‘Ku yakin Tuhan tuntun langkahku 
serta membuka jalan bagiku. 
Bagi Dia hidupku, kata dan tindakanku; 
Tuhan membuka jalan bagiku. 
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7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 
8. NYANYIAN JEMAAT – “Mampirlah Dengar Doaku” KJ 26:1-4 

 
Semua  Mampirlah, dengar doaku, Yesus Penebus. 
    Orang lain Kau hampiri, jangan jalan t’rus. 

Yesus, Tuhan, dengar doaku; 
orang lain Kau hampiri, jangan jalan t’rus. 

 
Laki-laki  Di hadapan takhta rahmat aku menyembah, 
    tunduk dalam penyesalan. Tuhan, tolonglah! 
Semua  Yesus, Tuhan, dengar doaku; 

orang lain Kau hampiri, jangan jalan t’rus. 
 
Perempuan Ini saja andalanku: jasa kurbanku. 
    Hatiku yang hancur luluh buatlah sembuh. 
Semua  Yesus, Tuhan, dengar doaku; 

orang lain Kau hampiri, jangan jalan t’rus. 
 
Semua  Kaulah Sumber penghiburan, Raja hidupku. 
    Baik di bumi, baik di surga, siapa banding-Mu? 

Yesus, Tuhan, dengar doaku; 
orang lain Kau hampiri, jangan jalan t’rus. 
 

Berdiri 

 
9. BERITA ANUGERAH 

 
PF : "Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan 

tubuhku akan diam dengan tenteram; sebab Engkau tidak 
menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan 
Orang Kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan 
kepadaku jalan kehidupan; di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-
limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa." (Mazmur 16:9-11) 

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

 

 
(SALAM DAMAI) 
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10.  NYANYIAN JEMAAT – “Ketika Hilang Sudah Asaku” NKB 168:1-4 
 
 
Semua  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perempuan Ketika aku hampir tenggelam 

dan maut menyergap, 
waktu nyaris hancur oleh kuasa k’lam, 
ditolong-Nya seg’ra. 

Semua Seg’ra ditolong-Nya, besar kuasa-Nya. 
Bila ‘ku lemah, Yesus datanglah, ditolong-Nya seg’ra. 

 
Laki-laki Di kala mara baya menerkam, 

kurangkul kasih-Nya. 
Di hadapan maut dan kubur mencekam, 
ditolong-Nya seg’ra. 

Semua Seg’ra ditolong-Nya, besar kuasa-Nya. 
Bila ‘ku lemah, Yesus datanglah, ditolong-Nya seg’ra. 
 

Semua Menghadap takhta Allah yang kudus, 
takutku hilanglah, 
oleh kar’na aku sudah ditebus, 
ditolong-Nya seg’ra. 

 Seg’ra ditolong-Nya, besar kuasa-Nya. 
Bila ‘ku lemah, Yesus datanglah, ditolong-Nya seg’ra. 
 

Duduk 
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11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – 1Raja-raja 19:9-18 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HALELUYA!” 
 

 “Haleluya, Pujilah Tuhanmu” PKJ 295 

 
 

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 hendak bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan, Allahku, 

dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk 
selama-lamanya; sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan 
Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati 
yang paling bawah.” (Mazmur 86:12-13) 

 
 



TATA IBADAH MINGGU GKI KEBAYORAN BARU 6 

b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   
    “Hidup Kita yang Benar” KJ 450:1-4 

 
Semua Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. 
 Dalam Kristus bergemar; janganlah tekebur. 
 Dalam susah pun senang; dalam segala hal 
 aku bermazmur dan ucap syukur; itu kehendak-Nya! 
 

Perempuan Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, 
 aku akan bersyukur kepada Tuhanku. 
Semua Dalam susah pun senang; dalam segala hal 
 aku bermazmur dan ucap syukur; itu kehendak-Nya! 
 

Laki-laki Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur, 
 kar’na Kristus, Penebus, berkurban bagimu! 
Semua Dalam susah pun senang; dalam segala hal 
 aku bermazmur dan ucap syukur; itu kehendak-Nya! 
 

Semua Bertekun bersyukurlah hingga suara-Nya kau dengar: 
 “Sungguh indah anak-Ku, ungkapan syukurmu.” 
 Dalam susah pun senang; dalam segala hal 
 aku bermazmur dan ucap syukur; itu kehendak-Nya! 
 

Berdiri 
 

c. Doa persembahan 
 

19. NYANYIAN JEMAAT – “Tuhan, Pimpin Anak-Mu” KJ 413:1-2 
 

Semua Tuhan, pimpin anak-Mu,  
agar tidak tersesat. 
Akan jauhlah seteru, 
bila Kau tetap dekat.  
Tuhan, pimpin! 
Arus hidup menderas; 
agar jangan ‘ku sesat, 
pegang tanganku erat. 

 

Semua Hanya Dikau sajalah 
Perlindungan yang teguh. 
Bila hidup menekan, 
Kau harapanku penuh.  

 Tuhan, pimpin! 
Arus hidup menderas; 
agar jangan ‘ku sesat, 
pegang tanganku erat. 
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20. PENGUTUSAN 
 

PF : Pergilah dan yakinilah: Tuhan senantiasa ada bersama kita! 
U : Kehadiran Tuhan selalu nyata. Dia memberikan topangan, 

pimpinan, dan perlindungan bagi setiap orang, yang setia 
melakukan kehendak-Nya, dalam suka maupun duka. 

 
21. BERKAT 

 

PF : “Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan 
memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.” (Filipi 4:7) 

 

 

U :  “Haleluya! Amin!” NKB 225 

 
 
 

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab) 
 
 

22. NYANYIAN JEMAAT – “Tuhan, Pimpin Anak-Mu” KJ 413:3 
 
Semua Sampai akhir hidupku,  
 Tuhan, pimpin ‘ku terus. 

K’lak kupuji, kusembah  
 Kau Tuhanku Penebus. 

Tuhan, pimpin!  

Arus hidup menderas; 

agar jangan ‘ku sesat,  

pegang tanganku erat. 


