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Jika Engkau  
Mengingat 
Kesalahan 

Mazmur 130 
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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 : Aku hendak bersyukur kepada-Mu dengan segenap hatiku, 
U : di hadapan para allah aku akan bermazmur bagi-Mu.  
PL1 : Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus 
U : dan memuji nama-Mu, 
PL1 : oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu; 
U : sebab Kaubuat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu.  
PL1 : Pada hari aku berseru, Engkaupun menjawab aku, 
U : Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku.  
PL1 : Semua raja di bumi akan bersyukur kepada-Mu, ya TUHAN, 
U : sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu;  
PL1 : mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan TUHAN, 
U : sebab besar kemuliaan TUHAN.  
PL1 : TUHAN itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina, 
U : dan mengenal orang yang sombong dari jauh.  
PL1 : Jika aku berada dalam kesesakan, 
U : Engkau mempertahankan hidupku; 
PL1 : terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan-Mu, 
U : dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku.  
PL1 : TUHAN akan menyelesaikannya bagiku! 
U : Ya TUHAN, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya; 
  janganlah Kautinggalkan perbuatan tangan-Mu! (Mazmur 138) 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Kami Puji Dengan Riang” KJ 3:1,4 
 

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

Semua Kami puji dengan riang Dikau, Allah yang besar; 
bagai bunga t’rima siang, hati kami pun mekar. 
Kabut dosa dan derita, kebimbangan, t’lah lenyap. 
Sumber suka yang abadi, b’ri sinar-Mu menyerap. 
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Semua Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, 
menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. 
Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, 
ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. 

3. VOTUM 
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, Pencipta yang 

Mahakuasa! 
U   : (Menyanyikan KJ 476b) Amin 

 
 
 
 
 

4. SALAM 
PF : Damai sejahtera Yesus menyertai kita! 
U : Ya, damai-Nya beserta kita! 
 

Duduk 

 
5. NAS PEMBUKA 

PL2 : Saudara-saudari, TUHAN bersabda: 
  “Tetapi beginilah perjanjian yang Kuadakan dengan kaum Israel 

sesudah waktu itu, demikianlah firman TUHAN: Aku akan 
menaruh Taurat-Ku dalam batin mereka dan menuliskannya 
dalam hati mereka; maka Aku akan menjadi Allah mereka dan 
mereka akan menjadi umat-Ku. Dan tidak usah lagi orang 
mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan 
mengatakan: Kenallah TUHAN! Sebab mereka semua, besar 
kecil, akan mengenal Aku, demikianlah firman TUHAN, sebab 
Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi 
mengingat dosa mereka.” (Yeremia 31:33-34). 

  
6.  NYANYIAN JEMAAT – “Kami Puji Dengan Riang” KJ 3:2,3 

 
Semua Kau memb’ri, Kau mengampuni, Kaulimpahkan rahmat-Mu. 

Sumber air hidup ria, Lautan kasih dan restu. 
Yang mau hidup dalam kasih Kaujadikan milik-Mu, 
agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. 

 
Semua Semuanya yang Kaucipta memantulkan sinar-Mu. 

Para malak, tata surya naikkan puji bagi-Mu. 
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Padang, hutan, dan samud’ra, bukit, gunung, dan lembah, 
margasatwa bergembira, ‘ngajak kami pun serta. 
 

7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 
 
 

8. NYANYIAN JEMAAT – “Dari Lembah Sengsaraku” KJ 24a:1,3 
 
 
 

Semua   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Semua  ‘Ku menantikan-Mu teguh, rahmat-Mu kudambakan; 
    tak kuandalkan jasaku, firman-Mu kuharapakn. 
    Lebih dari pengawal pun menunggu fajar bertekun, 
    kutunggu Dikau, Tuhan! 

 

Berdiri 

 
9. BERITA ANUGERAH 

 

PF : “Aku, Akulah TUHAN dan tidak ada juruselamat selain dari pada-
Ku. Aku, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu 
oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat 
dosamu." (Yesaya 43:11,25) 

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

 
(SALAM DAMAI) 

 
10.  NYANYIAN JEMAAT – “Agunglah Kasih Allahku” NKB 17:1-3 

 
Semua Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya; 
 neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. 
 Kar’na kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma, 
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 Dia mencari yang sesat dan diampuni-Nya. 
   O kasih Allah agunglah! Tiada bandingnya! 
   Kekal, teguh, dan mulia! Dijunjung umat-Nya. 
 
 
Laki-laki Pabila zaman berhenti dan takhta dunia pun lebur, 
 meskipun orang yang keji telah menjauh dan tekebur, 
 namun kasih-Nya tetaplah, teguh dan mulia. 
 Anug’rah bagi manusia dijunjung umat-Nya. 
Semua   O kasih Allah agunglah! Tiada bandingnya! 

Kekal, teguh, dan mulia! Dijunjung umat-Nya. 
 
Perempuan Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, 
 andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangganya, 
 takkan genap mengungkapkan hal kasih mulia 
 dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. 
Semua   O kasih Allah agunglah! Tiada bandingnya! 

Kekal, teguh, dan mulia! Dijunjung umat-Nya. 
 

Duduk 

 
11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Mazmur 130 
 
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 
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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 : Saudara-saudari, rasul Paulus berkata: 
  “Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah 

seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh 
dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah 
mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan 
segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau 
perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan 
Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa 
kita.” (Kolose 3:13,17) 

 
b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   

   “Mari, Puji Raja Surga” KJ 288:1-5 
 
Semua Mari, puji Raja surga, persembahan bawalah! 

Ditebus-Nya jiwa-raga, maka puji nama-Nya! 
Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta! 
 

Perempuan Puji Yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib, 
dulu, kini, selamanya panjang sabar, Mahabaik. 
Puji Dia, puji Dia, yang setia-Nya ajaib! 

 

Semua Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu; 
tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. 
Puji Dia, puji Dia, kasih-Nya seluas laut! 

 

Laki-laki Kita bagai bunga saja, layu habis musimnya, 
tapi keadaan Raja tak berubah, tak lemah. 
Puji Dia, puji Dia, yang kekal kuasa-Nya! 

 

Semua Sujudlah, hai bala surga, abdi Allah terdekat; 
turut, bintang, bulan, surya, tiap waktu dan tempat. 
Puji Dia, puji Dia, Sumber kasih dan berkat! 
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Berdiri 

 
c. Doa persembahan 

 
 
19. NYANYIAN JEMAAT – “Di Jalan Hidup yang Lebar, Sempit” GB 284:1-2 

 
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. 
 

Semua 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. 
 
20. PENGUTUSAN 

PF : Pergilah sebagai orang-orang yang telah mengalami pengampunan 
Allah! 

U :  Mengampuni memang bukanlah hal mudah, karena bukan 
sekadar kata. Mengampuni bukan hanya persoalan rasa, 
karena harus menjelma dalam sikap nyata. Namun, sebagai 
orang-orang yang telah mengalami pengampunan Allah, kita 
pun akan gigih memperjuangkan sebuah hidup yang saling 
mengampuni dengan sesama. 

 
21. BERKAT 

PF : “Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan 
dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara.  

  Kasih karunia menyertai semua orang, yang mengasihi Tuhan 
kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa.” (Efesus 6:23-24) 
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U :  “Amin” KJ 478a 

 
 

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab) 

22. NYANYIAN JEMAAT – “Di Jalan Hidup yang Lebar, Sempit” GB 284:3 
 
Semua Seperti Tuhan memb’ri padamu 
 dan mengasihi dikau, 
 b’ri bantuanmu di mana perlu, 
 Yesus mengutus engkau! 
 Pakailah aku, jalan berkat-Mu, 
 memancarkan cahaya-Mu! 
 Buatlah aku saluran berkat 

bagi siapa yang risau penat. 


