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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 : Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, 
U : dan perjuangkanlah perkaraku 
 
PL1 : terhadap kaum yang tidak saleh! 
U : Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang!  
 
PL1 : Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. 
U : Mengapa Engkau membuang aku? 
 
PL1 : Mengapa aku harus hidup berkabung 
U : di bawah impitan musuh?  
 
PL1 : Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, 
U : supaya aku dituntun 
 
PL1 : dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus 
U : dan ke tempat kediaman-Mu!  
 
PL1 : Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, 
U : menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, 
 
PL1 : dan bersyukur kepada-Mu dengan kecapi, 
U : ya Allah, ya Allahku!  
 
PL1 : Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, 
U : dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? 
 
PL1 : Berharaplah kepada Allah! Sebab aku bersyukur lagi kepada-Nya, 
U : penolongku dan Allahku! (Mazmur 43) 
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2. NYANYIAN JEMAAT – “Waktu Doa yang Kudus” GB 298:1-2 
 

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

 
 

 
Semua   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semua  Waktu doa yang kudus kala Tuhan dekat; 
   Ia mau mendengarkan keluh anak-Nya. 
   Bawalah kepada-Nya jiwa yang berkesah. 
   Lipur hati terluka, oh, betapa indahnya. 
   Waktu doaku, saat yang kudus; 
   lipur hati terluka, oh, betapa indahnya. 
 
 

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

Pemilik alam semesta! 
U   : (Menyanyikan “Amin” KJ 476b) 
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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: 
  “Kamu tahu, betapa kami, seperti bapa terhadap anak-anaknya, 

telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi 
seorang, dan meminta dengan sangat, supaya kamu hidup sesuai 
dengan kehendak Allah, yang memanggil kamu ke dalam 
Kerajaan dan kemuliaan-Nya.” (1Tesalonika 2:11-12) 

 
 

6.  NYANYIAN JEMAAT – “Seluruh Umat Tuhan Oleh-Nya Dikenal” KJ 282:1,2,4 
 
Semua Seluruh umat Tuhan oleh-Nya dikenal: 

besar kecil semua, sekarang dan kekal. 
Mereka dijagai di dalam dunia; 
baik hidup maupun mati mereka milik-Nya. 
Baik hidup maupun mati mereka milik-Nya. 

 

Semua Mereka dikenal-Nya yang hidup beriman, 
yang patuh dan percaya berdasarkan Firman. 
Firmanlah yang menjadi santapan yang baka, 
Firmanlah yang menjamin bertahan s’lamanya.  

 Firmanlah yang menjamin bertahan s’lamanya. 
Semua Mereka dikenal-Nya yang kasihnya penuh, 

yang ikut kehendak-Nya dan hidup dalam Roh, 
berjalan dalam kasih dengan sesamanya 
dan suka memberkati menurut contoh-Nya. 

 Dan suka memberkati menurut contoh-Nya.  
 

7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 

8. NYANYIAN JEMAAT – “Kau Perkasa, ‘Ku Lemah” PKJ 129:1-3 
 
Semua Kau perkasa, ‘ku lemah, jauhkan ‘ku dari cela. 

Hatiku amat tent’ram asal aku dekat pada-Mu. 
Makin akrab pada-Mu – Yesus, ini doaku: 
Tiap hari, Tuhanku, biar aku dekat pada-Mu. 
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Perempuan Dalam dunia yang kelam, bila aku tenggelam, 
tangan siapa terentang? 
Hanya Kau, Tuhan, hanya Engkau! 

Semua Makin akrab pada-Mu – Yesus, ini doaku: 
Tiap hari, Tuhanku, biar aku dekat pada-Mu. 

 

Laki-laki Saat Kau memanggilku, tuntun aku Tuhanku, 
hingga pada sisi-Mu, di rumah-Mu, ‘ku tinggal tetap. 

Semua Makin akrab pada-Mu – Yesus, ini doaku: 
Tiap hari, Tuhanku, biar aku dekat pada-Mu. 

 

Berdiri 
 

9. BERITA ANUGERAH 
PF : "Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hamba-Ku; hai 

Israel, engkau tidak Kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa 
pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala 
dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada-Ku, sebab 
Aku telah menebus engkau!" (Yesaya 44:21b-22) 

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

 

(SALAM DAMAI) 
 

10.  NYANYIAN JEMAAT – “Di Dalam Kasih yang Teguh” NKB 23:1-2 
 
Semua  Di dalam kasih yang teguh 
   t’lah datang Yesus, Tuhanku, 
   menghapus aib dan dosaku, 
   Dia mengangkatku. 
   Dari lembah ‘ku direngkuh 
   dengan tangan-Nya yang lembut, 
   gelap lenyap terbitlah t’rang, 
   o syukur, ‘ku diangkat-Nya. 
 
Semua  Suara-Nya t’lah kudengar 
   memanggil aku yang cemar; 
   meskipun dosaku besar, 
   Dia mengangkatku. 
   Dari lembah ‘ku direngkuh 
   dengan tangan-Nya yang lembut, 
   gelap lenyap terbitlah t’rang, 
   o syukur, ‘ku diangkat-Nya. 
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Duduk 

 
11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Mikha 3 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HALELUYA!” 
 
Semua : “Haleluya” KJ 473b 

 
 

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, rasul Paulus berkata: 
  “Hendaklah kasih itu jangan pura-pura! Jauhilah yang jahat 

dan lakukanlah yang baik. Janganlah hendaknya 
kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan 
layanilah Tuhan.” (Roma 12:9,11) 
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b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   
    “Tuhan Yesus Sahabatku” KMM 133:1-3 

 

Perempuan Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, 
   melebihi segalanya bagiku: 
Laki-laki  Bunga Bakung paling indah yang tumbuh di lembah, 
   mengampuni, menyucikan diriku. 
Semua  Penghibur dalam duka, Penolong yang teguh; 
   kepada-Nya kuserahkan kuatirku. 
   Bunga Bakung paling indah yang tumbuh di lembah, 
   melebihi segalanya bagiku. 
 

Semua  Di setiap pencobaan dan duka batinku, 
   Ia benteng dan perisaiku tetap. 
   Demi Dia kutinggalkan berhala hatiku; 
   oleh Dia ‘ku bertahan dan tegap. 
   Digoda oleh Iblis, ‘ku takkan menyerah; 
   Yesus jamin kemenangan imanku. 
   Bunga Bakung paling indah yang tumbuh di lembah, 

  melebihi segalanya bagiku. 
 

Laki-laki  Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku; 
   aku hidup oleh iman pada-Nya. 
Perempuan Ia tembok yang berapi di sekelilingku, 
   Roti Hidup yang membuatku kenyang. 
 Semua  Kelak di kemuliaan ‘ku nampak wajah-Nya 
   dan berkat sorgawi melimpahiku. 
   Bunga Bakung paling indah yang tumbuh di lembah, 

  melebihi segalanya bagiku. 
 

Berdiri 

 
c. Doa persembahan 

 
19. NYANYIAN JEMAAT – “Lawanlah Godaan” KJ 436:1-2 

 

Semua  Lawanlah godaan, s’lalu bertekun; 
   tiap kemenangan kau tambah teguh; 
   nafsu kejahatan harus kau tentang; 
   harap akan Yesus: pasti kau menang.  
   Mintalah pada Tuhan, agar kau dikuatkan; 
  Ia b’ri pertolongan: pastilah kau menang. 
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Semua Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah; 
  tindakanmu tulus tiada bercela: 
  junjung kebenaran, hidup dalam t’rang, 
  harap akan Yesus: pasti kau menang. 
  Mintalah pada Tuhan, agar kau dikuatkan; 

    Ia b’ri pertolongan: pastilah kau menang. 
 

20. PENGUTUSAN 
 
PF : Pergilah, lakukanlah kehendak Tuhan! 
U :  Kita akan hidup sesuai kehendak Tuhan, menjauhi segala 

kejahatan, serta melakukan kebenaran dan keadilan.  
  Dengan pertolongan Tuhan, hidup kita akan menjadi berkat 

bagi banyak orang, di mana pun kita berada. 
 

21. BERKAT 
PF : “Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya 

dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan 
tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita.  

  Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya.” 
(1Tesalonika 5:23-24) 

 
 U :  “Amin” NKB 228d 

 
 
 

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab) 
 
 

22. NYANYIAN JEMAAT – “Lawanlah Godaan” KJ 436:3 
 
Semua  Allah memberikan tajuk mulia 
   bagi yang berjaya di dalam iman; 
   Kristus memulihkan kau yang tertekan, 

    harap akan Yesus: pasti kau menang. 
  Mintalah pada Tuhan, agar kau dikuatkan; 

Ia b’ri pertolongan: pastilah kau menang. 

 
 


