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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 : Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada TUHAN, 
U : dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, 
  ya Yang Mahatinggi,  
PL1 : untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi 
U : dan kesetiaan-Mu di waktu malam,  
PL1 : dengan bunyi-bunyian sepuluh tali dan dengan gambus, 
U : dengan iringan kecapi.  
PL1 : Sebab telah Kaubuat aku bersukacita, ya TUHAN, 
  dengan pekerjaan-Mu, 
U : karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. 
PL1 : Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, 
U : akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon;  
PL1 : mereka yang ditanam di bait TUHAN 
U : akan bertunas di pelataran Allah kita.  
PL1 : Pada masa tua pun mereka masih berbuah, 
U : menjadi gemuk dan segar,  
PL1 : untuk memberitakan, bahwa TUHAN itu benar, 
U : bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan pada-Nya. 
  (Mazmur 92:2-5,13-16) 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Mari, Kawan-Kawan, Nyanyi Gembira” PKJ 16:1-2 
 

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

Semua   Mari, kawan-kawan, nyanyi gembira, 
     gembira mengikuti bunyi lagunya. 
     Mari, kawan-kawan, nyanyi gembira, 
     supaya isi dunia mendengarkannya. 
     Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan suka-Nya, 
     maklumkan nama Yesus. 
     Mari, kawan-kawan, nyanyi gembira! 
     Mari, kawan-kawan, nyanyi gembira, 
     gembira mengikuti bunyi lagunya. 
     Mari, kawan-kawan, nyanyi gembira, 
     supaya isi dunia mendengarkannya. 
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Semua   Suka bagai t’rang surya, suka bagai embun, 
     suka bagai pelangi, 
     mari, kawan-kawan, nyanyi gembira! 
     Mari, kawan-kawan, nyanyi gembira, 
     gembira mengikuti bunyi lagunya. 
     Mari, kawan-kawan, nyanyi gembira, 
     supaya isi dunia mendengarkannya. 
 

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 : Rasul Paulus berkata: 
  “Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu, ketika kamu 

dipanggil: menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, 
tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang 
terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk 
memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi 
dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang 
tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa 
yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, 
supaya jangan ada seorang manusiapun yang memegahkan diri di 
hadapan Allah.” (1Korintus 1:26-29). 

  
6.  NYANYIAN JEMAAT – “Isilah Mataku dengan Citra Salib-Mu” PKJ 270 [2x] 

 
Semua Isilah mataku dengan citra salib-Mu; 

dengan kasih-Mu penuhi hatiku. 
Isilah mulutku dengan syukur pada-Mu: 
hidupku seluruhnya milik-Mu. 
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7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 

8. NYANYIAN JEMAAT – “Tolong Aku, Tuhan” KJ 462:1,3,4 
 
Pemandu Tolong aku, Tuhan, bimbing tanganku, 
    jangan sia-sia karya hidupku. 
 
Semua  Ajar ‘ku mengatur maksud hidupku, 
    jangan mementingkan hanya diriku. 
 
Semua  Tuhan yang abadi, bina hatiku 
    menunjukkan kasih ‘kan sesamaku. 
 
 

Berdiri 

 
 

9. BERITA ANUGERAH 
 

PF : “. . . Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi 
untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang 
sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita 
tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah 
seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti 
yang memang kamu lakukan." (1Tesalonika 5:9-11) 

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

 
 

(SALAM DAMAI) 
 
 

10.  NYANYIAN JEMAAT – “Dalam Lautan Yang Kelam” NKB 19:1-2 
 
Semua Dalam lautan yang kelam, terancam jiwaku, 

dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. 
Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, 
lalu ‘ku dis’lamatkan Mukhalisku. 
Kasih kudus! Kasih kudus! 
Yang t’lah mengangkatku: Kasih kudus! 
Kasih kudus! Kasih kudus! 
Yang t’lah mengangkatku: Kasih kudus! 
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Semua Kasih-Nya kudus, besar, patut kubalaslah; 
kar’na itu ‘ku gemar agungkan nama-Nya. 
Kuserahkan hidupku bulat kepada-Nya, 
melayani Tuhanku selamanya! 
Kasih kudus! Kasih kudus! 
Yang t’lah mengangkatku: Kasih kudus! 
Kasih kudus! Kasih kudus! 
Yang t’lah mengangkatku: Kasih kudus! 
 

Duduk 

 
11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – 2Korintus 5:6-17 
 
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, rasul Paulus berkata: 
  “ . . . sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan 

dikasihi-Nya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, 
kerendahan hati, kelemahlembutan dan kesabaran. 
Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala 
kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala 
hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan 
sambil menyanyikan mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian 
rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam 
hatimu.” (Kolose 3:12,16) 

 
b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   

   “Tuhan, Ambil Hidupku” NKB 181a:1,4,5,6 
 
Semua Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu; 

pun waktuku pakailah memuji-Mu s’lamanya.  
‘Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu; 
‘ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. 

 
Semua Harta kekayaanku jadi alat bagi-Mu, 

akal budi dan kerja, Tuhan pergunakanlah! 
‘Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu; 
‘ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. 

 
Semua Kehendak-Mu sajalah dalam aku terjelma, 

jadikanlah hatiku takhta kebesaran-Mu. 
‘Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu; 
‘ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. 

 
Semua Limpah ruah kasihku ‘ku serahkan pada-Mu, 

diriku seutuhnya milik-Mu selamanya.  
‘Ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu; 
‘ku serahkan hidupku agar jadi milik-Mu. 

 
Berdiri 

 
c. Doa persembahan 
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19. NYANYIAN JEMAAT – “Ya Tuhan, Kaulah Penebus” NKB 127:1 
 
Semua Ya Tuhan, Kaulah Penebus yang b’rikan darah-Mu 

menjadi kurban yang kudus, mulia bagiku. 
Kendati jalan hidupku berliku dan berat, 
Engkau benarlah panduku dan aku tak sesat. 
Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, 
supaya hatiku rendah, dan mengasihi-Mu. 

 
20. PENGUTUSAN 

PF : Pergilah dan hiduplah untuk Kristus! 
U :  Kristus telah membarui cara berpikir, berkata, dan bertindak 

kita  menurut kehendak-Nya. Karena itu, hidup kita akan 
menampakkan citra-Nya dalam membangun relasi 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) 

 
U :  “Amin” KJ 478a 

 
 
 

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab) 
 
 

22. NYANYIAN JEMAAT – “Ya Tuhan, Kaulah Penebus” NKB 127:3 
 
Semua Dan baharui hidupku menurut citra-Mu, 

inilah kerinduanku di dalam hatiku. 
Limpahkanlah anugerah kepada anak-Mu, 
serta hapuskan dosanya, ya Tuhan, Allahku. 
Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, 
supaya hatiku rendah, dan mengasihi-Mu. 

 


