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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 : Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, 
U : kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya,   
PL1 : supaya jalan-Mu dikenal di bumi, 
U : dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa.  
PL1 : Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah; 
U : kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu.  
PL1 : Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, 
U : sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil, 
  dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi.        
PL1 : Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah, 
U : kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu.  
PL1 : Tanah telah memberi hasilnya; 
U : Allah, Allah kita, memberkati kita.  
PL1 : Allah memberkati kita; 
U : kiranya segala ujung bumi takut akan Dia! (Mazmur 67:2-8) 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Haleluya! Pujilah” KJ 1:1-2 
 

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

Semua  Haleluya! Pujilah 
Allah Yang Agung, Mahaesa 
Dalam Kristus kita kenal 
Allah Yang Hidup, Bapa kekal! 

   Langit, buana, semesta 
patut memuji kuasa-Nya, 
kar’na berkat-Nya tak henti 
limpah kasih-Nya tak terperi 
Haleluya! Pujilah 
Allah Yang Agung, Mahaesa 
Dalam Kristus kita kenal 
Allah Yang Hidup, Bapa kekal! 
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Semua  Wahai dunia, soraklah! 
Angkat suaramu, nyanyilah! 
Tabuhlah tifa dan gendang, 
iringi puji dalam tembang!  

   Haleluya! Pujilah 
Allah Yang Agung, Mahaesa 
Dalam Kristus kita kenal 
Allah Yang Hidup, Bapa kekal! 

 
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, Rasul Paulus berkata: 
  “. . . Adakah Allah mungkin telah menolak umat-Nya? Sekali-kali 

tidak! Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan-
Nya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, 
tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, 
demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh 
kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh 
kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam 
ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya 
atas mereka semua.” (Roma 11:1a,29-32) 

 
6.  NYANYIAN JEMAAT – “Kasih Setia-Mu” PKJ 209:1-2 

 
Semua Kasih setia-Mu sungguh lebih baik, 

lebih berharga dari hidupku. 
Maka bibirku megahkan Dikau; 
kasih setia-Mu sungguh lebih baik. 
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Semua Seumur hidup kupuji Engkau; 
kunaikkan doa dalam nama-Mu. 
Kasih Setia-Mu lebih berharga 
dan lebih baik dari hidupku. 

 
7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 

 
 

8. NYANYIAN JEMAAT – “Kasihanilah Aku yang Lemah” PKJ 40:1-2 
 

 
Semua  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Berdiri 

 
9. BERITA ANUGERAH 

 

PF : "Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang 
hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, 
yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dia yang 
tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, 
supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." (2Korintus 5:15,21) 

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

 
(SALAM DAMAI) 
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10.  NYANYIAN JEMAAT – “Tercurah Darah Tuhanku” KJ 35:1,2,4 
 
Semua Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota; 

yang mau bertobat, ditebus, terhapus dosanya, 
terhapus dosanya, terhapus dosanya – 
yang mau bertobat, ditebus, terhapus dosanya. 

 

Semua Penyamun yang di sisi-Nya dib’ri anugerah; 
pun aku yang penuh cela dibasuh darah-Nya, – 
dibasuh darah-Nya, dibasuh darah-Nya, – 
pun aku yang penuh cela dibasuh darah-Nya. 

 

Semua Sejak kupandang salib-Mu dengan iman teguh, 
kasih-Mulah kupuji t’rus seumur hidupku, – 
seumur hidupku, seumur hidupku, – 
kasih-Mulah kupuji t’rus seumur hidupku. 

 

Duduk 

 
11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Yesaya 56:1-8 
 
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 
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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, Rasul Paulus mengingatkan bahwa: 
  “Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila 

sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak 
menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan 
bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang . . .” 
(Galatia 6:9-10a) 

 

b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   
    “T’rima Kasih, Ya Tuhanku” NKB 134:1-4 

 
Semua  T’rima kasih, ya Tuhanku, 

atas hari pemberian-Mu. 
Hari baru limpah rahmat 
dan dipenuhi oleh kasih-Mu. 
Kaucurahkan pada umat-Mu, 
Kaucurahkan pada umat-Mu. 

 

Perempuan T’rima kasih atas waktu 
yang Dikau tawarkan padaku, 
agar dalam masa muda 
aku belajar tentang kasih-Mu, 
yang besar dan mulia itu, 
yang besar dan mulia itu. 

 

Laki-laki  ‘Kan kupakai waktu itu 
melakukan tanggung jawabku 
dan menolong sesamaku 
menurut firman serta karya-Mu, 
kar’na itu makna kasih-Mu, 
kar’na itu makna kasih-Mu. 
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Semua  Puji syukur kuucapkan 
atas waktu yang Kauciptakan. 
Kutaati, kuhargai 
di dalam kata dan perbuatanku, 
agar nyata hidup beriman, 
agar nyata hidup beriman. 

 

Berdiri 

 
c. Doa persembahan 

 
19. NYANYIAN JEMAAT – “’Ku Suka Menuturkan” KJ 427:1-2 

 
Semua 'Ku suka menuturkan cerita mulia, 

cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. 
'Ku suka menuturkan cerita yang benar, 
penawar hati rindu, pelipur terbesar. 
'Ku suka menuturkan, 'ku suka memasyurkan 

   cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. 
 

Semua 'Ku suka menuturkan cerita mulia 
yang sungguh melebihi impian dunia. 
'Ku suka menuturkan semua padamu, 
sebab cerita itu membawa s'lamatku. 
'Ku suka menuturkan, 'ku suka memasyurkan 

 cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. 
 

20. PENGUTUSAN 
PF : Pergilah dan tuturkanlah cerita kasih Tuhan bagi dunia! 
U : Kasih Tuhan terbuka bagi setiap orang. Kita yang telah 

menerima kasih itu, akan pergi dan menceritakannya dalam 
kehidupan setiap hari. Kita pun akan terbuka, menyatakan kasih 
Tuhan itu bagi semua orang, tanpa membeda-bedakan mereka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TATA IBADAH MINGGU GKI KEBAYORAN BARU 7 

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 – “’Ku Suka Menuturkan” KJ 427:4 
 
Semua 'Ku suka menuturkan cerita mulia; 

pun bagi yang percaya tak hilang indahnya. 
Dan nanti kunyanyikan di sorga yang kekal 
cerita termulia yang lama kukenal. 
'Ku suka menuturkan, 'ku suka memasyurkan 

   cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. 
 


