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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 hendak bersyukur kepada-Mu dengan segenap hatiku, 
U : di hadapan para allah aku akan bermazmur bagi-Mu.  
 

PL1 : Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus 
U : dan memuji nama-Mu, 
 

PL1 : oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu; 
U : sebab Kaubuat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu.  
 

PL1 : Pada hari aku berseru, Engkaupun menjawab aku, 
U : Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku.  
 

PL1 : Semua raja di bumi akan bersyukur kepada-Mu, ya TUHAN, 
U : sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu;  
 

PL1 : mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan TUHAN, 
U : sebab besar kemuliaan TUHAN.  
 

PL1 : TUHAN itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina, 
U : dan mengenal orang yang sombong dari jauh.  
 

PL1 : Jika aku berada dalam kesesakan, 
U : Engkau mempertahankan hidupku; 
 

PL1 : terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan-Mu, 
U : dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku.  
 

PL1 : TUHAN akan menyelesaikannya bagiku! 
U : Ya TUHAN, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya; 
  janganlah Kautinggalkan perbuatan tangan-Mu! (Mazmur 138) 
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2.  NYANYIAN JEMAAT – “Mari, Bernyanyi Sertaku” KMM 43 [2x] 
 

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

Semua  Mari, bernyanyi sertaku, 
nyaringkan Haleluya, Amin. 
Mari, bersoraklah, muliakanlah Tuhanmu. 
Mari, berdoa sertaku, 
yakinlah Tuhan Yesus hadir. 
Dia selamanya Sumber kurnia. Pujilah! 
Pujilah atas karya-Nya, 
pujilah Dia yang menang. 
Sang Bapa, Putra, Roh Kudus, pujilah. 
Mari, gembira sertaku: 
kitalah anak-anak Allah 

   dan ahli waris-Nya dalam Putra-Nya. Pujilah! 
 

3. VOTUM 
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, Pencipta dan 

Pembaru kehidupan! 
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 mengingatkan kita: 
  “Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah 

mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, 
menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu, 
berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus 
menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh 
nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh 
dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah 
diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan 
kekudusan yang sesungguhnya.” (Efesus 4:20b-24) 
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6.  NYANYIAN JEMAAT – “Dulu ‘Ku Tertindih Dosa” PKJ 199:1-2 
 
Semua  Dulu ‘ku tertindih dosa, oleh malu terbeban. 
   Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku oleh-Nya. 
   Dijamah, ‘ku dijamah! Meluap sukacitaku! 
   Tuhan Yesus menjamahku; diriku ciptaan baru. 
 
Semua  Saat kuterima Yesus, jadi baru diriku. 
   Tak ‘ku berhenti memuji, memuji Dia selamanya. 
   Dijamah, ‘ku dijamah! Meluap sukacitaku! 

Tuhan Yesus menjamahku; diriku ciptaan baru. 
 

7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 

8. NYANYIAN JEMAAT – “Ya Tuhan, Kaulah Penebus” NKB 127:1,3 
 
Semua Ya Tuhan, Kaulah Penebus yang b’rikan darah-Mu 

menjadi kurban yang kudus, mulia bagiku. 
Kendati jalan hidupku berliku dan berat, 
Engkau benarlah panduku dan aku tak sesat. 
Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, 
supaya hatiku rendah, dan mengasihi-Mu. 

 

Semua Dan baharui hidupku menurut citra-Mu, 
inilah kerinduanku di dalam hatiku. 
Limpahkanlah anugerah kepada anak-Mu, 
serta hapuskan dosanya, ya Tuhan, Allahku. 
Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, 
supaya hatiku rendah, dan mengasihi-Mu. 

 

Berdiri 

 
9. BERITA ANUGERAH 

 

PF : "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: 
yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 
Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus 
telah mendamaikan kita dengan diri-Nya . . . Sebab Allah 
mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus dengan tidak 
memperhitungkan pelanggaran mereka." (2Korintus 5:17,18a,19a) 

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

 

(SALAM DAMAI) 
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10.  NYANYIAN JEMAAT – “Semua yang Tercipta” NKB 217:1,2,5 
 
Semua  Semua yang tercipta, hai alam semesta, 

agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. 
Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, 
seluruh margasatwa di gunung dan lembah. 

 

Semua  Semua manusia, hai ikutlah serta 
memuji kasih Tuhan yang agung mulia. 
Dalam Yesus, Putera-Nya, kita s’lamat selamanya; 
segala sesuatu dibaharui-Nya. 

 

Semua  Semua yang tercipta, hai alam semesta, 
    agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. 

Oleh Yesus disampaikan pengampunan, pendamaian. 
Kelak di bumi baru genap semuanya. 
 

Duduk 

 
11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Roma 12:1-2 
 
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, bersukacita dan bersyukurlah, 
  “Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua 

manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita 
meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi 
dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di 
dalam dunia sekarang ini” (Titus 2:11-12) 

 
b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   

    “Tuhan, Pencipta Semesta” KJ 289:1,2,3,7,9 
 
Semua Tuhan, Pencipta semesta, Kaulah Yang Mahamulia; 

sungguh besar karunia yang Kauberi. 
 

Perempuan Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, 
di sawah dan tuaiannya yang Kauberi. 

 
Semua Puji syukur terimalah atas berkat anugerah 

di rumah yang sejahtera yang Kauberi. 
 

Laki-laki Hilanglah harta yang fana; yang kami cari hanyalah 
harta surgawi yang baka yang Kauberi. 

 
Semua Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja 

serta sekalian benda yang Kauberi. 
 

Berdiri 

 
c. Doa persembahan 
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19. NYANYIAN JEMAAT – “Utus Daku, Tuhan Yesus” NKB 220:1-3 
 
Pemandu Utus daku, Tuhan Yesus, utus daku, utuslah. 
Umat  Utus daku, Tuhan Yesus, utus daku, utuslah. 
 

Perempuan Bimbing daku, Tuhan Yesus, bimbing daku, bimbinglah. 
Semua  Bimbing daku, Tuhan Yesus, bimbing daku, bimbinglah. 
 

Laki-laki  Ubah daku, Tuhan Yesus, ubah daku, ubahlah. 
Semua  Ubah daku, Tuhan Yesus, ubah daku, ubahlah. 
 

20. PENGUTUSAN 
PF : Pergilah sebagai orang-orang yang telah dipanggil, diutus, dan 

diubahkan Tuhan! 
U : Sebagai Gereja Kristen Indonesia, 
  kita mau sadar dan merelakan diri untuk mengalami 

pembaruan yang nyata, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. 
  Sebagai Gereja Kristen Indonesia, kita akan berderap maju 

untuk melakukan pembaruan di tengah dunia dengan 
semangat, kekuatan, dan bimbingan dari Yesus Kristus, Sang 
Kepala Gereja. 

 
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 – “Berderaplah Satu” NKB 230:1 
 
Semua  Berderaplah satu, pertegap langkahmu! 

 Junjunglah panggilan-Nya, perjuangkan kasih-Nya!  
 Bergandengan erat, rintanganmu berat, 
 ‘tuk masyhurkan berita perdamaian kekal. 
 Kristus adalah Kepala G’reja-Nya, 
 Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya. 
 Berbarislah utuh, bersatulah teguh, 

   hai seluruh Gereja Kristen Indonesia! 


