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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 : Berbahagialah orang 
U : yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, 
PL1 : yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, 
U : dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh,  
PL1 : tetapi yang kesukaannya ialah Taurat TUHAN, 
U : dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.  
PL1 : Ia seperti pohon, yang ditanam di tepi aliran air, 
U : yang menghasilkan buahnya pada musimnya, 
PL1 : dan yang tidak layu daunnya; 
U : apa saja yang diperbuatnya berhasil.  
PL1 : Bukan demikian orang fasik: 
U : mereka seperti sekam yang ditiupkan angin.  
PL1 : Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, 
U : begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar;  
PL1 : sebab TUHAN mengenal jalan orang benar, 
U : tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. (Mazmur 1) 

 
2. NYANYIAN JEMAAT – “Ya Tuhan, Tiap Jam” KJ 457:1,4,5 

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

 
 

Semua Ya Tuhan, tiap jam ‘ku memerlukan-Mu, 
 Engkaulah yang memb’ri sejahtera penuh.  

Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan; 
‘ku datang, Jurus’lamat; berkatilah! 

 
Laki-laki  Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu; 
   b’ri janji-Mu genap di dalam hidupku. 
Semua  Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan; 

‘ku datang, Jurus’lamat; berkatilah! 
 
 
 



TATA IBADAH MINGGU PASKAH VII 3 

Perempuan Ya Tuhan, tiap jam kupuji nama-Mu; 
   Tuhanku yang kudus, kekal ‘ku milik-Mu. 
Semua  Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan; 
   ‘ku datang, Jurus’lamat; berkatilah! 

 
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. NAS PEMBUKA 
PL2 : TUHAN berkata: 
  "Sesungguhnya Aku menyertai engkau dan Aku akan melindungi 

engkau, ke manapun engkau pergi, dan Aku akan membawa 
engkau kembali ke negeri ini, sebab Aku tidak akan 
meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang 
Kujanjikan kepadamu." (Kejadian 28:15) 

 
6.  NYANYIAN JEMAAT – “Allah Bapa Melindungi” KJ 384:1-4 

 
Semua  Allah Bapa melindungi anak-anak-Nya di bumi; 
    burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. 
 

Laki-laki  Suara anak-anak Bapa siang-malam didengar-Nya; 
    tiap kali m’reka minta, pertolongan diberi-Nya. 
 

Perempuan Anak-anak milik Bapa disertai, diasuh-Nya; 
    tangan-Nya lembut dan kuat mencegah niat si jahat. 
 

Semua  Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkan-Nya; 
dilimpahkan cinta kasih, agar m’reka baik dan suci. 
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7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
8. NYANYIAN JEMAAT – “Meski Tak Layak Diriku” KJ 27:1,3,4 

 
Semua  Meski tak layak diriku, 
   tetapi kar’na darah-Mu 
   dan kar’na Kau memanggilku, 
   ‘ku datang, Yesus, pada-Mu. 
 
Semua  Terombang-ambing, berkeluh, 
   gentar di kancah kemelut, 
   ya Anakdomba Allahku, 
   ‘ku datang kini pada-Mu. 
 
Semua  Sebagaimana adaku – 
    celaka, buta, dan kelu; 
    segala apa yang perlu 
   ‘ku dapat dalam diri-Mu. 
 

Berdiri 

 
9. BERITA ANUGERAH 

 

PF : “Aku berkata kepadamu: "Engkau hamba-Ku, Aku telah memilih engkau 
dan tidak menolak engkau"; janganlah takut, sebab Aku menyertai 
engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan 
meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang 
engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan. Akulah 
yang menolong engkau, demikianlah firman TUHAN, dan yang menebus 
engkau ialah Yang Mahakudus, Allah Israel." (Yesaya 41:9b,10,14b) 

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

 
(SALAM DAMAI) 

 
10. NYANYIAN JEMAAT – “Kidung Yang Merdu Di Hatiku” NKB 164:1,2,4 

 
Perempuan Kidung yang merdu di hatiku, 

Yesus membisikkannya: 
Laki-laki “Jangan takut, ‘Ku bersamamu 

dalam kancah dunia.” 
Semua Yesus, nama Yesus indah dan merdu, 

memberikan kidung yang mengisi hidupku. 
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Semua Nada-nada sumbang dan sendu 

disebabkan dosaku; 
Yesus sudah menggantikannya 
jadi kidung yang merdu. 

 Yesus, nama Yesus indah dan merdu, 
memberikan kidung yang mengisi hidupku. 

 
Laki-laki Bila ‘ku dirundung kemelut, 

pencobaan yang berat; 
Perempuan hatiku tak takut dan kecut, 

kar’na Tuhanku dekat. 
Semua Yesus, nama Yesus indah dan merdu, 

memberikan kidung yang mengisi hidupku. 
 
 

Duduk 

 
 

11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Yohanes 17:6-19 
 
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! 
 
 

13. KHOTBAH  
 

14. SAAT TEDUH 
 

15. PADUAN SUARA / KELOMPOK VOKAL 
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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, seperti Pemazmur, kita berkata: 
  “Aku bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau telah menjawab 

aku dan telah menjadi keselamatanku.” (Mazmur 118:21) 
 

b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   
   “Besarlah Kasih Bapaku” KJ 389:1-4 

 
 
Semua Besarlah kasih Bapaku, selalu melingkupiku; 
 di mana-mana diriku diasuh-Nya. 
 
Perempuan Betapa kasih-Nya besar! Tak usah hatiku gentar, 
 ‘ku berbahagia benar, diasuh-Nya. 
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Laki-laki Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku; 
 ‘ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. 
 
Semua Ya Bapa, atas kasih-Mu yang s’lalu menaungiku, 
 kunaikkan t’rima kasihku kepada-Mu. 
 

Berdiri 

 
c. Doa persembahan 

 
19. NYANYIAN JEMAAT – “Di Badai Topan Dunia” KJ 440:1,3 

 
Perempuan Di badai topan dunia 
 Tuhanlah Perlindunganmu; 
Laki-laki kendati goncang semesta, 
 Tuhanlah Perlindunganmu! 
Semua Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, 
 di dunia, di dunia; 

Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, 
tempat berlindung yang teguh. 

 
Laki-laki Dan biar badai menyerang, 
 Tuhanlah Perlindunganmu; 
Perempuan pada-Nya kau tetap tent'ram, 
 Tuhanlah Perlindunganmu! 
Semua Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, 
 di dunia, di dunia; 

Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, 
 tempat berlindung yang teguh. 

 
20. PENGUTUSAN 

 
PF : Pergilah dalam perlindungan Tuhan dan tetaplah berdoa bagi 

sesama! 
U :  Kita melangkah dengan iman dalam menghadapi dunia yang 

penuh tantangan. Kita percaya, Tuhan tetap melindungi anak-
anak-Nya. Dan, sama seperti Yesus yang telah mendoakan kita, 
kita pun akan mendoakan sesama yang ada di sekitar kita. 
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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 – “Di Badai Topan Dunia” KJ 440:4 
 
Semua Ya Gunung Batu yang tetap, 
 Engkaulah Perlindunganku; 

di tiap waktu dan tempat 
 Engkaulah Perlindunganku! 

Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, 
 di dunia, di dunia; 

Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, 
tempat berlindung yang teguh. 


