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 : Yang Mahakuasa, TUHAN Allah, berfirman dan memanggil bumi,
U : dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya.
PL1 : Dari Sion, puncak keindahan,
U : Allah tampil bersinar.
PL1 : Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri,
U : di hadapan-Nya api menjilat,
sekeliling-Nya bertiup badai yang dahsyat.
PL1 : Ia berseru kepada langit di atas,
U : dan kepada bumi untuk mengadili umat-Nya:
PL1 : "Bawalah kemari orang-orang yang Kukasihi,
U : yang mengikat perjanjian dengan Aku
berdasarkan korban sembelihan!"
PL1 : Langit memberitakan keadilan-Nya,
U : sebab Allah sendirilah Hakim.
(Mazmur 50:1-6)

2. NYANYIAN JEMAAT – “Hai Mari Sembah” KJ 4: 1, 2, 5
(prosesi Alkitab – simbol Firman Allah yang siap untuk diberitakan)

Perempuan Hai mari sembah Yang Mahabesar,
nyanyikan syukur dengan bergemar.
Perisai umat-Nya, Yang Mahaesa,
mulia nama-Nya, takhta-Nya megah!
Laki-laki

Hai masyhurkanlah keagungan-Nya;
cahaya terang itu jubah-Nya.
Gemuruh suara-Nya di awan kelam;
berjalanlah Dia di badai kencang.

Semua

Umat-Mu lemah dan dari debu,
tetap memegang janji-Mu teguh.
Kasih setia-Mu berlimpah terus,
ya Khalik, Pembela, dan Kawan kudus!
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3. VOTUM
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, Sang Pencipta yang
Mahamulia!
U : (Menyanyikan “Amin” KJ 476b)

4. SALAM
PF : Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita!
U : Ya, damai-Nya beserta kita!
Duduk
5. KISAH TRANSFIGURASI
PL2 :Saudara-saudari, inilah kisah Yesus dimuliakan di atas gunung:
“Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan
Yohanes dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah
gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus
berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaian-Nya sangat
putih berkilat-kilat. Tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat
mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada
mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara
dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus: "Rabi, betapa bahagianya
kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan tiga kemah, satu
untuk Engkau, satu untuk Musa dan satu untuk Elia." Ia berkata
demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena
mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi
mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara: "Inilah Anak
yang Kukasihi, dengarkanlah Dia.” Dan sekonyong-konyong waktu
mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat
seorangpun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri."
(Markus 9:2-8)

6. NYANYIAN JEMAAT – “Yesus, Terang-Mu Pelita Hatiku” PKJ 308 [2x]
Semua

Yesus, terang-Mu pelita hatiku.
Jangan keg’lapan menguasaiku.
Yesus, terang-Mu pelita hatiku.
Biar selalu kusambut cinta-Mu!
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7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2)
8. NYANYIAN JEMAAT – “Yesus, Raja Damai” PKJ 36:1,2,3,5
Semua

Yesus, Raja Damai, Tuhan Mahakasih,
sambut kami ini dalam rahmat-Mu.

Perempuan Buanglah, ya Tuhan, dosa-dosa kami,
rantai kuasa jahat Kauputuskanlah!
Laki-laki

Tumpaslah, ya Tuhan, kuasa kegelapan,
hingga tak tersisa dampak dayanya.

Semua

Dikau kami ikut t’robos kegelapan,
sampai kami masuk sukacita-Mu.
Berdiri

9. BERITA ANUGERAH
PF : "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa
yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu
memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang
telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya
yang ajaib: kamu, yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang
sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani
tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan." (1Petrus 2:9-10)
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
U : Syukur kepada Allah.
(SALAM DAMAI)

10. NYANYIAN JEMAAT – “Besarkan Nama Tuhan” KJ 46:1,2,5
Pemandu

Besarkan nama Tuhan, Haleluya;
kasih-Nya tak berkurang, Haleluya!
Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya,
berkat-Nya ditemukan, Haleluya!

TATA IBADAH MINGGU

TRANSFIGURASI

4

Semua

Dib’ri-Nya hidup baru, gelap menjadi t’rang;
sabda-Nya besertamu di ngarai yang kelam.
Hai kamu yang selalu pada-Nya berpegang,
tak usah ragu-ragu: tuntunan-Nya tent’ram!

Semua

Besarkan nama Tuhan, Haleluya;
di dunia serukan kemuliaan-Nya!
Janji-Nya dikukuhkan demi manusia:
besarkan nama Tuhan, Haleluya!
Duduk

11. DOA PELAYANAN FIRMAN
12. PEMBACAAN ALKITAB – 2Korintus 4:3-6
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)
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18. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3)
a.

Ajakan Persembahan
PL3 : Saudara-saudari, bersyukurlah kepada Tuhan. Hendaklah:
“. . . kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan
muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu
datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah
menjadi serupa dengan gambar-Nya, dalam kemuliaan yang
semakin besar.” (2Korintus 3:18)

b.

Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :
“Di Jalan Hidup yang Lebar, Sempit” NKB 200:1-3

Semua

Di jalan hidup yang lebar, sempit,
orang sedih mengerang.
Tolong mereka yang dalam gelap;
bawalah sinar terang!
Pakailah aku, jalan berkat-Mu,
memancarkan cahaya-Mu!
Buatlah aku saluran berkat
bagi siapa yang risau penat.

Laki-laki

Wartakan Kristus dengan kasih-Nya;
pengampunan-Nya penuh.
Orang ‘kan datang ‘pabila engkau
menjadi saksi teguh.
Pakailah aku, jalan berkat-Mu,
memancarkan cahaya-Mu!
Buatlah aku saluran berkat
bagi siapa yang risau penat.

Semua

Perempuan Seperti Tuhan memb’ri padamu
dan mengasihi dikau,
b’ri bantuanmu di mana perlu,
Yesus mengutus engkau!
Semua
Pakailah aku, jalan berkat-Mu,
memancarkan cahaya-Mu!
Buatlah aku saluran berkat
bagi siapa yang risau penat.
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Berdiri
c. Doa persembahan
19. NYANYIAN JEMAAT – “Yesus Menginginkan Daku” KJ 424:1,3
Semua

Yesus menginginkan daku
bersinar bagi-Nya,
di mana pun ‘ku berada,
‘ku mengenangkan-Nya.
Bersinar, bersinar;
itulah kehendak Yesus;
bersinar, bersinar,
aku bersinar terus.

Semua

Ku mohon Yesus menolong
menjaga hatiku.
agar bersih dan bersinar
meniru Tuhanku.
Bersinar, bersinar;
itulah kehendak Yesus;
bersinar, bersinar,
aku bersinar terus.

20. PENGUTUSAN
PF : Pergilah, pancarkanlah cahaya kemuliaan Tuhan dalam hidup
setiap hari!
U : Kita akan hidup sebagai anak-anak terang, yang terus
memancarkan kemuliaan Tuhan, melalui perkataan dan
perbuatan, seperti yang Kristus kehendaki.
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
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(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab)

22. NYANYIAN JEMAAT – “Yesus Menginginkan Daku” KJ 424:4
Semua

Aku pun ingin bersinar
dan melayani-Nya,
hingga di sorga ‘ku hidup
senang bersama-Nya.
Bersinar, bersinar;
itulah kehendak Yesus;
bersinar, bersinar,
aku bersinar terus.
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