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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, Engkau menyelidiki dan mengenal aku;  
U : Engkau mengetahui, kalau aku duduk atau berdiri, 
  Engkau mengerti pikiranku dari jauh.  
 
PL1 : Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, 
U : segala jalanku Kaumaklumi.  
 
PL1 : Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, 
U : sesungguhnya, semuanya telah Kauketahui, ya TUHAN.  
 
PL1 : Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, 
U : dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku.  
 
PL1 : Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, 
U : terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. 
 
PL1 : Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, 
U : menenun aku dalam kandungan ibuku.  
 
PL1 : Aku bersyukur kepada-Mu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib; 
U : ajaib apa yang Kaubuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. 
 
PL1 : Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah! 
U : Betapa besar jumlahnya!  
 
PL1 : Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak dari pada pasir. 
U : Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. 
 (Mazmur 139:1-6,13-14,17-18) 
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2. NYANYIAN JEMAAT – “Pujilah Tuhan, Sang Raja” KJ 10:1,3,4 
 

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

Perempuan Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Mahamulia! 
Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia! 
Datang berkaum, b’rilah musikmu bergaung, 
angkatlah puji-pujian!  

 

Laki-laki  Pujilah Tuhan yang bijak menggubah tubuhmu; 
dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun; 
hatimu tahu: berulang kali engkau 
oleh sayap-Nya terlindung.  

 

Semua  Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan 
jauh melebihi doamu dan yang kaurindukan. 
Ingat teguh: Ia berkuasa penuh! 
Kasih-Nya t’rus kautemukan. 

 
3. VOTUM 

PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, Sang Pencipta dan 
Pemilik 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, penulis Surat Yudas mengingatkan kita: 
  “Namun demikian orang-orang yang bermimpi-mimpian ini juga 

mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah 
serta menghujat semua yang mulia di sorga. Akan tetapi kamu, 
saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas 
dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. 
Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan 
rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal.“  

  (Yudas 1:8,20-21) 
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6.  NYANYIAN JEMAAT – “Berserah Kepada Yesus” KJ 364:1,3,4 
 
Semua  Berserah kepada Yesus 

tubuh, roh, dan jiwaku; 
kukasihi, kupercaya, 
kuikuti Dia t’rus.  

   Aku berserah, aku berserah; 
kepada-Mu, Jurus’lamat, 
aku berserah! 

 
Perempuan Berserah kepada Yesus 

aku jadi milik-Mu. 
B’rilah Roh-Mu meyakinkan 
bahwa Kau pun milikku! 

Semua  Aku berserah, aku berserah; 
kepada-Mu, Jurus’lamat, 
aku berserah! 

 
Laki-laki  Berserah kepada Yesus 

kuberikan diriku. 
B’ri kasih-Mu dan kuasa-Mu, 
ya, berkati anak-Mu! 

Semua  Aku berserah, aku berserah; 
kepada-Mu, Jurus’lamat, 
aku berserah! 
 
 

7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 
 
8. NYANYIAN JEMAAT – “Kudaki Jalan Mulia” KJ 400:2,3 

 
Semua  ‘Ku tidak mau menetap  

di dalam bimbang dan gelap; 
rinduanku, tujuanku: 
tempat yang tinggi dan teguh. 
Ya Tuhan, angkat diriku 
lebih dekat kepada-Mu; 
di tempat tinggi dan teguh, 
Tuhan, mantapkan langkahku! 
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Semua  ‘Ku ingin hidup yang benar, 
jauh dari tindak yang cemar; 
umat kudus memanggilku  
ke tempat tinggi dan teguh. 
Ya Tuhan, angkat diriku 
lebih dekat kepada-Mu; 
di tempat tinggi dan teguh, 
Tuhan, mantapkan langkahku! 

 

Berdiri 

 
9. BERITA ANUGERAH 

 

PF : "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, dengan 
menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia 
dan penyataan kemuliaan Allah yang Mahabesar dan Juruselamat 
kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan diri-Nya bagi kita 
untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk 
menguduskan bagi diri-Nya suatu umat, kepunyaan-Nya sendiri, 
yang rajin berbuat baik." (Titus 2:11-14) 

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

 
(SALAM DAMAI) 

 
10.  NYANYIAN JEMAAT – “Dihapuskan Dosaku” KJ 36:1,2,4 

 
Semua Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus; 
 aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. 
   O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku! 
   Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. 
 
Laki-laki Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus; 
Perempuan penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. 
Semua  O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku! 
   Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. 
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Perempuan Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus; 
Laki-laki Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. 
Semua  O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku! 
 Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. 

 

Duduk 

 
11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – 1Korintus 6:12-20 
 
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 : Rasul Paulus berkata: 
  “Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku 

menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan 
tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan 
yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang 
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sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, 
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga 
kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa 
yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang 
sempurna.” (Roma 12:1-2) 

 
b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   

    “Tuhan Ambil Hidupku” KJ 365c:1-6 
 
Semua Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu; 
  pun waktuku pakailah memuji-Mu s’lamanya. 
 
Semua Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, 
  dan jadikan langkahku berkenan kepada-Mu. 

 
Pemandu Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu 
  dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. 
 
Laki-laki Harta kekayaanku jadi alat bagi-Mu; 
  akal budi dan kerja, Tuhan, pergunakanlah! 
 
Perempuan Kehendak-Mu sajalah dalam aku terjelma; 
  jadikanlah hatiku takhta kebesaran-Mu. 

 
Semua Limpah-ruah kasihku kuserahkan pada-Mu; 

  diriku seutuhnya milik-Mu selamanya. 
 

Berdiri 

 
c. Doa persembahan 

 
 
19. NYANYIAN JEMAAT – “Di Dunia yang Penuh Cemar” NKB 204:1-2 

 
Semua Di dunia yang penuh cemar; 
 antara sesamamu hiduplah saleh dan benar. 
 Nyatakan Yesus dalammu. 
 Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu;  
 Sampaikan Firman dengan hati teguh, 
 nyatakan Yesus dalammu. 
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Semua Hidupmu kitab terbuka dibaca sesamamu; 
 Apakah tiap pembacanya 
 melihat Yesus dalammu? 
 Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu;  
 Sampaikan Firman dengan hati teguh, 
    nyatakan Yesus dalammu. 

 
20. PENGUTUSAN 

PF : Pergilah, hiduplah sebagai murid Tuhan yang setia! 
U :  Dengan kekuatan yang berasal dari Allah, kita akan menjalani 

kehidupan sebagai murid-murid Tuhan, dengan cara menjaga 
kekudusan diri kita. Kiranya tubuh, jiwa, dan roh kita, 
menyatakan kemuliaan Tuhan. 

 
21. BERKAT 

PF : “Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah, Bapa kita, yang 
dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah 
menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik 
kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam 
pekerjaan dan perkataan yang baik.” (2Tesalonika 2:16-17) 

U :  “Amin” KJ 478a 

 
 

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab) 
 
 

22. NYANYIAN JEMAAT – “Di Dunia yang Penuh Cemar” NKB 204:4 
 
Semua Hiduplah kini bagi-Nya, berjiwa tetap teguh; 

Bimbinglah orang tercela melihat Yesus dalammu. 
 Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu;  
 Sampaikan Firman dengan hati teguh, 
 nyatakan Yesus dalammu. 
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