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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 : Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami 
U : turun-temurun.  
PL1 : Sebelum gunung-gunung dilahirkan, 
U : dan bumi dan dunia diperanakkan, 
  bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya 
  Engkaulah Allah.  
PL1 : Engkau mengembalikan manusia kepada debu, 
U : dan berkata: "Kembalilah, hai anak-anak manusia!"  
PL1 : Sebab di mata-Mu seribu tahun 
U : sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, 
  atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam.  
PL1 : Engkau menghanyutkan manusia; mereka seperti mimpi, 
U : seperti rumput yang bertumbuh,  
PL1 : di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, 
U : di waktu petang lisut dan layu.  
PL1 : Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, 
U : dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut.  
PL1 : Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, 
U : dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu.  
PL1 : Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, 
U : kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh.  
PL1 : Masa hidup kami tujuh puluh tahun 
U : dan jika kami kuat, delapan puluh tahun, 
PL1 : dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan; 
U : sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap.  
PL1 : Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu 
U : dan takut kepada gemas-Mu?  
PL1 : Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, 
U : hingga kami beroleh hati yang bijaksana. (Mazmur 90:1-12) 
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2. NYANYIAN JEMAAT – “Hari Minggu, Hari yang Mulia” KJ 21:1-2 
 

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

Semua  Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. 
    Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. 
    Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 
    Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 
 
Semua  Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. 
    Firman Tuhan turut bawa nikmat untuk hati yang sedih. 
    Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 

  Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 
 
3. VOTUM 

PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, Sang Pencipta dan 
Pemilik alam semesta! 

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: 
  “. . . kamu sendiri tahu benar-benar, bahwa hari Tuhan datang 

seperti pencuri pada malam. Tetapi kamu, saudara-saudara, 
kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba 
mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah 
anak-anak terang dan anak-anak siang. . . Kita, yang adalah 
orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbajuzirahkan iman dan 
kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena 
Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk 
beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah 
mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, 
kita hidup bersama-sama dengan Dia.” (1Tesalonika 5:2,4-5a,8-10) 
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6.  NYANYIAN JEMAAT – “Mari Puji Tuhanmu” KMM 13:1,8,10,11 
 

Semua Mari Puji Tuhanmu. Haleluya! 
Puji Yesus, Rajamu. Haleluya! 
 

Laki-laki Allah mendudukkan-Nya – Haleluya – 
pada sisi kanan-Nya. Haleluya! 
 

Perempuan Kita tunggu datang-Nya – Haleluya – 
dalam kemuliaan-Nya. Haleluya! 
 

Semua Kita ‘kan dijemput-Nya – Haleluya – 
dan kekal bersama-Nya. Haleluya! 
 

7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 

8. NYANYIAN JEMAAT – “Adakah Tempat Bagi-Nya” NKB 203:1-3 
 
Perempuan Adakah tempat bagi-Nya, Yang menangung dosamu? 
   Yesus t’lah ketuk hatimu; sambutlah Penebusmu! 
Semua  B’rikanlah tempat bagi-Nya dan dengarkan sabda-Nya! 
   Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera! 

 

Laki-laki  Bila hanya nikmat dunia ‘kau kejar selalu t’rus, 
   k’lak tempat pun tiada lagi bagi Yesus, Penebus. 
Semua  B’rikanlah tempat bagi-Nya dan dengarkan sabda-Nya! 
    Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera! 

 

Semua  Adakah tempat bagi-Nya, Yang mencurahkan berkat? 
   Hari inilah saatnya, Hari Tuhan t’lah dekat! 
   B’rikanlah tempat bagi-Nya dan dengarkan sabda-Nya! 

 Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera! 
 

Berdiri 
 

9. BERITA ANUGERAH 
PF : "Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, 

maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik 
menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang 
itu, firman TUHAN semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya 
akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan nama-Ku, 
bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada 
sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak 
lembu lepas kandang." (Maleakhi 4:1-2) 

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

(SALAM DAMAI) 
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10.  NYANYIAN JEMAAT – “Dengan Lembut Tuhanku” KJ 354:1,2,5 
 
Perempuan Dengan lembut Tuhanku di dalam kasih-Nya 

mencari akan daku yang hilang, bercela. 
Bahana syukur terdengar, seisi sorga mengg’legar.  

Semua  Kasih-Nya mencari, darah melunasi; 
‘ku diraih kembali pada-Nya, 
‘ku selamat oleh rahmat-Nya. 

 

Laiki-laki  Dosaku t’lah dibasuh sehingga ‘ku sembuh; 
bisik-Nya kepadaku, “Engkaulah milikKu!” 
Suara-Nya yang lembut merdu telah menghibur hatiku.  

Semua  Kasih-Nya mencari, darah melunasi; 
‘ku diraih kembali pada-Nya, 
‘ku selamat oleh rahmat-Nya. 

 

Semua  Kunanti hari Tuhan yang indah dan cerah 
di kala Tuhan datang memanggil umat-Nya 
berkumpul pada sisi-Nya jadi pengantin suci-Nya.  
Kasih-Nya mencari, darah melunasi; 
‘ku diraih kembali pada-Nya, 
‘ku selamat oleh rahmat-Nya. 
 

Duduk 

 
11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
12. PEMBACAAN ALKITAB – Zefanya 1:7,12-18 

 
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, . . . 
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Duduk 

 
17. DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami) 
 
18. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3) 
 

a. Ajakan Persembahan 
PL3 : Saudara-saudari, penulis Surat Petrus berkata: 
  “Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu 

kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat 
berdoa. Tetapi yang terutama: kasihilah sungguh-sungguh 
seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali 
dosa. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan 
karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai 
pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.”(1Petrus 4:7,8,10) 

 
b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   

    “T’rima Kasih, Ya Tuhanku” PKJ 148:1,4,3 
 
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. 

 
Semua  Puji syukur kuucapkan 

atas waktu yang Kauciptakan. 
Kutaati, kuhargai 
di dalam kata dan perbuatanku, 
agar nyata hidup beriman, 
agar nyata hidup beriman. 

 
Semua  ‘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. 

 

Berdiri 
 

c. Doa persembahan 
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19. NYANYIAN JEMAAT – “Bila Sangkakala Menggegap” KJ 278:1-2 
 
Semua Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, 

fajar baru yang abadi merekah; 
bila nanti dibacakan nama orang tertebus, 
pada saat itu aku pun serta. 
Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, 
bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. 

 
Semua Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya 
 dibangkitkan pada pagi mulia 

dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, 
pada saat itu aku pun serta. 
Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, 

    bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. 
 
 

20. PENGUTUSAN 
 
PF : Pergilah,  
  “Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunung-Ku yang 

kudus! Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari 
TUHAN datang, sebab hari itu sudah dekat” (Yoel 2:1) 

U :  Kita menyambut hari Tuhan dengan penuh iman. Kita percaya, 
ketika sangkakala menggegap, maka setiap orang yang setia 
dan teguh dalam memberlakukan kehendak-Nya, pasti akan 
menikmati hidup kekal bersama Dia, Sang Pemilik kehidupan. 

 
 

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) 



TATA IBADAH MINGGU GKI KEBAYORAN BARU 7 

22. NYANYIAN JEMAAT – “Bila Sangkakala Menggegap” KJ 278:3 
 
Semua Dari pagi hingga malam, mari kita bekerja 

mewartakan kasih Tuhan yang mesra. 
Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, 
nun di rumah Tuhan aku pun serta. 
Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, 
bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. 


