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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 : Betapa kucintai Taurat-Mu! 
U : Aku merenungkannya sepanjang hari.  
PL1 : Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana dari pada musuh-musuhku, 
U : sebab selama-lamanya itu ada padaku.  
PL1 : Aku lebih berakal budi dari pada semua pengajarku, 
U : sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan.  
PL1 : Aku lebih mengerti dari pada orang-orang tua, 
U : sebab aku memegang titah-titah-Mu.  
PL1 : Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, 
U : supaya aku berpegang pada firman-Mu.  
PL1 : Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, 
U : sebab Engkaulah yang mengajar aku.  
PL1 : Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, 
U : lebih dari pada madu bagi mulutku.  
PL1 : Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, 
U : itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta.  
PL1 : Firman-Mu itu pelita bagi kakiku 
U : dan terang bagi jalanku.  
PL1 : Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya, 
U : untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. 
  (Mazmur 119:97-106) 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Carilah Dulu Kerajaan Allah” PKJ 103:1,3,4 
 

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

Anak+GSM Carilah dulu kerajaan Allah 
   beserta kebenaran-Nya, 
   maka semua ditambah padamu. 
   Halelu, Haleluya! 
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Semua  Bukan makanan saja kau perlu; 
   paling perlu firman Allah 
   yang merupakan jaminan hidupmu. 
   Halelu, Haleluya! 
 
Semua  Jika berkumpul dalam nama-Ku, 
   dua atau tiga orang. 
   Di situ, Aku berada di tengah. 

  Halelu, Haleluya! 
 
3. VOTUM 

 
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, Sang Pemilik, 

Penuntun, dan Pemelihara kehidupan! 
U   : (Menyanyikan “Amin” KJ 476b) 

 
 
4. SALAM 

 
PF : Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita! 
U : Ya, damai-Nya beserta kita! 
 
 

Duduk 

 
5. KATA PEMBUKA 

 
PL2 : Hari ini, dalam rangka Pekan Anak GKI Kebayoran Baru, bersama-

sama kita akan belajar tentang pentingnya mencintai firman 
Tuhan. Bagi kita semua, termasuk kami sebagai anak-anak 
Sekolah Minggu, diingatkan bahwa mencintai firman itu dimulai 
dari rajin membaca Alkitab, mendengar dan menceritakannya 
kepada orang lain, serta melakukannya dalam kehidupan setiap 
hari, baik di rumah, di sekolah, serta di mana pun kita berada. 
Mari oma-opa, mama-papa, om-tante, kakak-adik, dan teman-
teman semua, kita hidupkan rasa cinta pada firman Tuhan, 
penuntun kehidupan yang sungguh indah. 
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6.  NYANYIAN JEMAAT – “Baca Alkitab” [2x] 
 
Semua Baca Alkitab dan doa tiap hari, 

doa tiap hari, doa tiap hari. 
Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, 
kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. 
Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. 
 

7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 

8. NYANYIAN JEMAAT – “Kitab Suci Hartaku” KJ 51:1,2 
 
Anak+GSM Kitab Suci, hartaku, tak ternilai hargamu; 
    olehmu terungkaplah siapa ‘ku sesungguhnya. 
 
Semua  Alkitab membimbingku pada Jurus’lamatku 

 dan membuatku sedar bila aku tak benar. 
 

Berdiri 
 

9. BERITA ANUGERAH 
 

PF : "Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah; 
sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti 
pakaian yang sudah usang dan penduduknya akan mati seperti 
nyamuk; tetapi kelepasan yang Kuberikan akan tetap untuk 
selama-lamanya, dan keselamatan yang dari pada-Ku tidak akan 
berakhir. . . keselamatan yang dari pada-Ku akan tetap untuk 
selama-lamanya dan kelepasan yang Kuberikan akan lanjut dari 
keturunan kepada keturunan. Aku menaruh firman-Ku ke dalam 
mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tangan-
Ku, supaya Aku kembali membentangkan langit dan meletakkan 
dasar bumi, dan berkata kepada Sion: Engkau adalah umat-Ku!" 
(Yesaya 51:6,8b,16) 

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

 

(SALAM DAMAI) 
 

10.  NYANYIAN JEMAAT – “Yesus Sayang Padaku” KJ 184:1,2,4 
 
Anak+GSM Yesus sayang padaku; Alkitab mengajarku. 
  Walau ‘ku kecil, lemah, aku ini milik-Nya. 
  Yesus, Tuhanku, sayang padaku; 
  itu firman-Nya di dalam Alkitab. 
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Semua  Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku; 
  dosaku dihapus-Nya, surga pun terbukalah. 
  Yesus, Tuhanku, sayang padaku; 
 itu firman-Nya di dalam Alkitab. 
 

Semua  Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku; 
  nanti ‘ku bersama-Nya tinggal dalam rumah-Nya. 
  Yesus, Tuhanku, sayang padaku; 

  itu firman-Nya di dalam Alkitab. 
 

Duduk 

 
11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – 2Timotius 3:10-17 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HALELUYA!” 
 

 Semua : “Halelu, Halelu” KC 127  [2x] 

 
 

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 
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17. DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami) 
 

18. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3) 
 

a. Ajakan Persembahan 
PL3 : Seperti kepada jemaat di Tesalonika, kiranya Rasul Paulus 

juga mengatakan ini kepada kita: 
  “. . . kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada 

Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami 
beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi – dan 
memang sungguh-sungguh demikian – sebagai firman Allah, 
yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya.” (1Tesalonika 2:13) 

 

b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   
    “Di Sini Aku Bawa, Tuhan” PKJ 147:1-3 

 
Semua Di sini aku bawa, Tuhan, 

persembahan hidupku, semoga berkenan. 
Berapalah nilainya, Tuhan, 
dibandingkan berkat-Mu yang t’lah ‘Kau limpahkan. 
T’rimalah, Tuhan, O t’rimalah, Tuhan! 

 

Anak+GSM Tanganku yang kecil, ya Tuhan, 
belum mencari makan sendiri, ya Tuhan. 
Terimalah hatiku, Tuhan, 
menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. 
T’rimalah, Tuhan, O t’rimalah, Tuhan! 

 

Semua Kuingat firman-Mu, ya Tuhan, 
yang mengajarkan kami mengingat yang kecil; 
berkati semuanya, Tuhan, 
supaya persembahan tetap mengalir t’rus. 
T’rimalah, Tuhan, O t’rimalah, Tuhan! 
 

Berdiri 

 
c. Doa persembahan 

 
19. NYANYIAN JEMAAT – “Firman-Mu Pelita” KC 140 [2x] 

 
Semua  Firman-Mu pelita bagi kakiku 

dan sebagai suluh pada jalanku. 
Firman Tuhan, Firman Tuhan menerangi jalanku. 

   Firman Tuhan, Firman Tuhan pelita hidupku. 
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20. PENGUTUSAN 
PF : Pergilah, hiduplah dalam terang firman Tuhan! 
 

 

Anak+GSM: 
  Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang pada jalan 

kita. 
 

U :  Kita akan selalu mencintai firman Tuhan, dimulai dengan 
gemar membaca Alkitab, sehingga iman kita bertumbuh kokoh 
serta berbuahkan kebaikan. Kita percaya, firman Tuhan adalah 
penuntun hidup bagi semua orang percaya! 

 
 

21. BERKAT 
PF : “Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari 

Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia 
menyertai semua orang, yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus 
dengan kasih yang tidak binasa.” (Efesus 6:23-24) 

 

U :  “Amin” KJ 478a 

 
 
 

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab) 
 
 

22. NYANYIAN JEMAAT – “Firman-Mu Pelita” KC 140 [2x] 
 
Semua  Firman-Mu pelita bagi kakiku 

dan sebagai suluh pada jalanku. 
Firman Tuhan, Firman Tuhan menerangi jalanku. 

    Firman Tuhan, Firman Tuhan pelita hidupku. 


