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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 : Nyanyikanlah nyanyian baru bagi TUHAN, 
U : menyanyilah bagi TUHAN, hai segenap bumi!  
 

PL1 : Menyanyilah bagi TUHAN, pujilah nama-Nya, 
U : kabarkanlah keselamatan yang dari pada-Nya dari hari ke hari.  
 

PL1 : Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa 
U : dan perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib 
  di antara segala suku bangsa.  
 

PL1 : Sebab TUHAN maha besar dan terpuji sangat, 
U : Ia lebih dahsyat dari pada segala allah.  
 

PL1 : Sebab segala allah bangsa-bangsa adalah hampa, 
U : tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit.  
 

PL1 : Keagungan dan semarak ada di hadapan-Nya, 
U : kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudus-Nya.  
 

PL1 : Sujudlah menyembah kepada TUHAN dengan berhiaskan kekudusan, 
U : gemetarlah di hadapan-Nya, hai segenap bumi!  
 

PL1 : Katakanlah di antara bangsa-bangsa: "TUHAN itu Raja! 
U : Sungguh tegak dunia, tidak goyang. 
  Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran."  
 

PL1 : Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, 
U : biarlah gemuruh laut serta isinya,  
 

PL1 : biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya, 
U : maka segala pohon di hutan bersorak-sorai  
 

PL1 : di hadapan TUHAN, sebab Ia datang, 
U : sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. 
 

PL1 : Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, 
U : dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan-Nya. (Mazmur 96:1-6,9-13) 
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2. NYANYIAN JEMAAT – “Nyanyikanlah Nyanyian Baru” NKB 7:1,4,5 
 

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

Semua Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, 
Pencipta cakrawala. 
Segala Serafim, Kerubim, pujilah Dia 
besarkanlah nama-Nya. 

   Bersorak-sorai bagi Rajamu! 
   Bersorak-sorai bagi Rajamu! 
 
Laki-laki Biar bergemuruh samud’ra dan isinya 

serta isi dunia. 
Dan biar sungai, gunung, bukit, lembah 
bertepuk tangan bersama-sama.  

Semua  Bersorak-sorai bagi Rajamu! 
   Bersorak-sorai bagi Rajamu! 
 

Perempuan Wahai raja-raja dan pembesar di bumi 
yang mem’rintah dunia. 
Teruna, anak dara, yang tua dan yang muda, 
ucap syukur pada-Nya.  

Semua  Bersorak-sorai bagi Rajamu! 
   Bersorak-sorai bagi Rajamu! 
 
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 
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5. SEPULUH PERINTAH TUHAN 
PL2 : Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku.  
U   : Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang 

ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang 
ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah 
kepadanya atau beribadah kepadanya. 

PL2 : Jangan menyebut nama TUHAN, Allahmu, dengan sembarangan.  
U   : Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 
PL2 : Hormatilah ayahmu dan ibumu. 
U  : Jangan membunuh.  
PL2 : Jangan berzinah.  
U : Jangan mencuri.  
PL2 : Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.  
U : Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu." (Kel 20) 
 

6.  NYANYIAN JEMAAT – “Firman Allah Jayalah” KJ 49:1,5 
 
Semua  Firman Allah jayalah 
    sampai ujung dunia: 
    kita pun dipanggilnya 
    untuk hidup yang baka. 
 
Semua  Firman Hidup yang kudus, 
    berkuasalah terus 
    hingga dunia yang gelap 
    lihat fajar gemerlap. 

 
7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 

 
8. NYANYIAN JEMAAT – “Jadilah, Tuhan, Kehendak-Mu” PKJ 127:1-4 

 
Perempuan Jadilah, Tuhan, kehendak-Mu: 
    ‘ku tanah liat di tangan-Mu.. 
   Bentuklah aku sesuka-Mu, 
   aku nantikan sentuhan-Mu. 

 
Semua  Jadilah, Tuhan, kehendak-Mu! 
   Sucikan hati, pikiranku. 
   Tiliklah aku dan ujilah. 
   ‘ku di depan-Mu sujud sembah. 
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Laki-laki  Jadilah, Tuhan, kehendak-Mu! 
   Segala kuasa di tangan-Mu. 
   Tolonglah, Tuhan, aku lemah, 
   jamahlah aku, kuatkanlah. 

 
Semua  Jadilah, Tuhan, kehendak-Mu! 
   Berilah Roh-Mu kepadaku. 
   Kehidupanku kuasailah 
   hingga t’rang Kristus tampak cerah. 
 

Berdiri 

 
9. BERITA ANUGERAH 

 

PF : "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu 
bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil 
pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena 
kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk 
melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. 
Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya." (Efesus 2:8-10) 

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

 
(SALAM DAMAI) 

 
10.  NYANYIAN JEMAAT – “Bukan Kar’na Upahmu” PKJ 265:1-2 

 
Semua Bukan kar’na upahmu 
 dan bukan kar’na kebajikan hidupmu, 
 bukan persembahanmu 
 dan bukan pula hasil perjuanganmu: 
 Allah mengampuni kesalahan umat-Nya, 
 oleh kar’na kemurahan-Nya; 
 melalui pengorbanan Putra Tunggal-Nya 
 ditebus-Nya dosa manusia. 
   Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah! 
   Bersyukur, hai bersyukur selamanya! 
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Semua Janganlah kau bermegah 
 dan jangan pula meninggikan dirimu; 
 baiklah s’lalu merendah 
 dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. 
 Keangkuhan tiada berkenan kepada-Nya; 
 orang sombong direndahkan-Nya. 
 Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh, 
 yang rendah ‘kan ditinggikan-Nya. 
   Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah! 
   Bersyukur, hai bersyukur selamanya! 

 

Duduk 

 
11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Yesaya 45:1-8 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HALELUYA!” 
 

Semua : “Haleluya” KJ 473a 

 
 

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) 
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18. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3) 
 

a. Ajakan Persembahan 
PL3 : Saudara-saudari, 
  “Biarlah kita bersyukur kepada TUHAN karena kasih setia-

Nya, karena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap 
anak-anak manusia, sebab dipuaskan-Nya jiwa yang 
dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkan-Nya dengan 
kebaikan. Biarlah kita mempersembahkan korban syukur, 
dan menceritakan pekerjaan-pekerjaan-Nya dengan sorak-
sorai!” (Adp. Mazmur 107:8-9,22) 

 
b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   

    “Bersyukur Kepada Tuhan” KJ 299 [5x] 
 
Semua Bersyukur kepada Tuhan 

bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. 
Bersyukur kepada Tuhan. 

 
Perempuan Bersyukur kepada Tuhan 

bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. 
Bersyukur kepada Tuhan. 

 
Semua Bersyukur kepada Tuhan 

bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. 
Bersyukur kepada Tuhan. 

 
Laki-laki Bersyukur kepada Tuhan 

bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. 
Bersyukur kepada Tuhan. 

 
Semua Bersyukur kepada Tuhan 

bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. 
Bersyukur kepada Tuhan. 

 
 

Berdiri 

 
 

c. Doa persembahan 
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19. NYANYIAN JEMAAT – “Kuasa-Mu dan Nama-Mulah” KJ 341:1 
 
Semua Kuasa-Mu dan nama-Mulah hendak kami sebar 
 dan kar’na itu, ya Tuhan, kami tak akan gentar. 
 Bagaikan padi segenggam mestilah mati di pendam, 
 supaya tumbuh dan segar, 
 di panas surya memekar berbuahlah. 
   Tuaian pun besar. 
 

20. PENGUTUSAN 
PF : Pergilah, bersaksilah tentang kebesaran kuasa Tuhan! 
U :  Tuhan telah bertindak dalam kasih dan keadilan-Nya. 
  Kita dipanggil serta diutus, untuk mewartakan perbuatan-

perbuatan-Nya yang besar dan mulia. 
  “Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan 

kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!” 

(Roma 11:36) 
 

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 – “Kuasa-Mu dan Nama-Mulah” KJ 341:2 
 
Semua Bagaikan padi, Tuhan pun dikubur, dipendam, 
 kembali bangkit merebut umat-Mu terkeram. 
 Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang t’lah menyerah 
 hidupnya untuk kuasa-Mu, 
 memberitakan nama-Mu, 
 agar seg’ra buahnya milik-Mu. 

 

 


