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PERSIAPAN 
a. Saat Teduh 
b. Sebelum ibadah dimulai, organis/pianis memainkan lagu-lagu gerejawi. 
c. Lonceng berbunyi. 
d. Penyalaan Lilin Kristus dan Pembacaan Pokok-pokok Warta Jemaat 

 

Berdiri 
 

1.  MAZMUR PEMBUKA 
PL1 : TUHAN adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.  
U : Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, 
PL1 : Ia membimbing aku ke air yang tenang;  
U : Ia menyegarkan jiwaku. 
PL1 : Ia menuntun aku di jalan yang benar 
U : oleh karena nama-Nya.  
PL1 : Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, 
U : aku tidak takut bahaya, 
PL1 : sebab Engkau besertaku; 
U : gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku.  
PL1 : Engkau menyediakan hidangan bagiku, 
U : di hadapan lawanku; 
PL1 : Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak; 
U : pialaku penuh melimpah.  
PL1 : Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, 
U : seumur hidupku; 
PL1 : dan aku akan diam dalam rumah TUHAN 
U : sepanjang masa. (Mazmur 23) 

 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Ajaib Nama-Nya” PKJ 3 [2x] 
 

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

 

Semua  
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3. VOTUM 
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, Allah yang Mahakuasa! 
U   : (Menyanyikan KJ 476b) Amin 

 
 
4. SALAM 

PF : Damai sejahtera Tuhan Yesus, Mesias yang telah bangkit, 
menyertai kita! 

U : Ya, damai-Nya beserta kita! 
 

Duduk 

 
5. HUKUM KASIH 

PL2 : "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan 
segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum 
yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang 
sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti 
dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh 
hukum Taurat dan kitab para nabi." (Matius 22:37-40) 

 
6.  NYANYIAN JEMAAT – “Bapa Surgawi” PKJ 228 [2x] 

 
 
 
 

Semua   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
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8. NYANYIAN JEMAAT – “Sudahkah Yang Terbaik Kuberikan” NKB 199:1-3 
 
Semua Sudahkah yang terbaik kuberikan 

kepada Yesus Tuhanku? 
Besar pengurbanan-Nya di Kalvari! 
Diharap-Nya terbaik dariku.  

 Berapa yang terhilang t’lah kucari 
dan kulepaskan yang terbelenggu? 
Sudahkah yang terbaik kuberikan 
kepada Yesus, Tuhanku? 

 

Laki-laki Begitu banyak waktu yang terluang 
sedikit kub’ri bagi-Nya. 
Sebab kurang kasihku pada Yesus; 
mungkinkah hancur pula hatinya?  

Semua Berapa yang terhilang t’lah kucari 
dan kulepaskan yang terbelenggu? 
Sudahkah yang terbaik kuberikan 
kepada Yesus, Tuhanku? 

 

Perempuan Telah kuperhatikankah sesama, 
atau kubiarkan tegar? 
‘Ku patut menghantarnya pada Kristus 
dan kasih Tuhan harus kusebar. 

Semua Berapa yang terhilang t’lah kucari 
dan kulepaskan yang terbelenggu? 
Sudahkah yang terbaik kuberikan 
kepada Yesus, Tuhanku? 

 

Berdiri 

 
9. BERITA ANUGERAH 

 

PF : "Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. 
Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah 
kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa 
kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup 
yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah 
hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita." (Roma 6:20,22,23) 

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

 
(SALAM DAMAI) 
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10. NYANYIAN JEMAAT – “Ya Allah, Kasih-Mu Besar” PKJ 212 [2x] 
 
 
 

Semua  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Duduk 

 
11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – 1Yohanes 3:16-24 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HALELUYA!” 
 

 Semua : “Haleluya, Haleluya” KJ 472:1,5 
 
 
 
 
 
 
 
 Semua  Puji Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah, Jurus’lamat; 
    sudah bangkit, akan datang: Haleluya, Haleluya! 
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13. KHOTBAH  
 
14. SAAT TEDUH 
 
15. PADUAN SUARA / KELOMPOK VOKAL 
 
16. PENGAKUAN IMAN 

PL3 : Dengan sikap berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan 
iman dalam kata dan nada: 

 

(Menyanyikan “Aku Percaya” KJ 280:1-3) 
 

Aku percaya Allah yang kekal, 
yang oleh Sabda kita kenal: 

Bapa Pencipta alam semesta, 
yang mengasihi manusia. 

 
Aku percaya Putra Tunggal-Nya 

yang disalibkan di Golgota, 
yang dari kubur bangkit dan menang, 

naik ke sorga dalam terang. 
 

Aku percaya pada Roh Kudus 
yang mendiami kita terus. 

Aku percaya G’reja yang esa; 
‘ku jadi suci di dalamnya. 

 
 

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: 
  “Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan 

kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan 
kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu 
bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap 
hatimu.” (1Petrus 1:22) 
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b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   
   “Pakailah Waktu Anug’rah Tuhanmu” NKB 211:1-3 

 
Semua Pakailah waktu anug’rah Tuhanmu, 
 hidupmu singkat bagaikan kembang. 
 Mana benda yang kekal di hidupmu? 
 Hanyalah kasih tak akan lekang. 
 Tiada yang baka di dalam dunia, 
 s’gala yang indah pun akan lenyap. 
 Namun, kasihmu demi Tuhan Yesus 
 sungguh bernilai dan tinggal tetap. 
 
Perempuan Janganlah sia-siakan waktumu, 
    hibur dan tolonglah yang berkeluh. 
    Biarlah lampumu t’rus bercahaya, 
    muliakanlah Tuhan di hidupmu. 
Semua Tiada yang baka di dalam dunia, 
 s’gala yang indah pun akan lenyap. 
 Namun, kasihmu demi Tuhan Yesus 
 sungguh bernilai dan tinggal tetap. 
 
Laki-laki  Karya jerihmu demi Tuhan Yesus, 
    ‘kan dihargai benar oleh-Nya. 
    Kasih yang sudah kautabur di dunia, 
    nanti kautuai di surga mulia. 
Semua Tiada yang baka di dalam dunia, 
 s’gala yang indah pun akan lenyap. 
 Namun, kasihmu demi Tuhan Yesus 
 sungguh bernilai dan tinggal tetap. 
 

Berdiri 

 
c. Doa persembahan 

 
 
19. NYANYIAN JEMAAT – “Seluruh Umat Tuhan Oleh-Nya Dikenal” KJ 282:1,4 

 
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. 
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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. 
 
20. PENGUTUSAN 

PF : Pergilah, hiduplah dalam kasih seorang akan yang lain! 
U :  Sebagai saksi Kristus, kita akan mewujudkan kasih dalam 

perbuatan nyata dan dalam kebenaran, sesuai kehendak-Nya. 
Kiranya Tuhan menopang dan memampukan kita semua. 

 
 

21. BERKAT 
PF : “. . . Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang 

kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala 
Agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita, kiranya 
memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk 
melakukan kehendak-Nya, dan mengerjakan di dalam kita apa 
yang berkenan kepada-Nya, oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah 
kemuliaan sampai selama-lamanya!” (Ibrani 13:20-21) 

U :  “Haleluya! Amin!” NKB 225 

 
 

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab) 
 
 

22. NYANYIAN JEMAAT – “Seluruh Umat Tuhan Oleh-Nya Dikenal” KJ 282:6 
 
Semua Berikanlah, ya Tuhan, iman tetap teguh, 

harapan tak berkurang dan kasih yang penuh. 
Di saat Kau kembali, tempatkan umat-Mu 
yang sudah Kaukenali di sisi kanan-Mu; 
yang sudah Kaukenali di sisi kanan-Mu. 

 
 
 
 


