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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 : Kepada-Mu aku melayangkan mataku, 
U : ya Engkau yang bersemayam di surga.  
PL1 : Lihat, seperti mata para hamba laki-laki 
U : memandang kepada tangan tuannya, 
PL1 : seperti mata hamba perempuan 
U : memandang kepada tangan nyonyanya, 
PL1 : demikianlah mata kita memandang kepada TUHAN, Allah kita, 
U : sampai Ia mengasihani kita.  
PL1 : Kasihanilah kami, ya TUHAN, kasihanilah kami, 
U : sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan;  
PL1 : jiwa kami sudah cukup kenyang 
U : dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, 
  dengan penghinaan orang-orang yang sombong. (Mazmur 123) 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Hai Mari Sembah” NKB 2:1,5,6 
 

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

 
 

Semua  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Semua Umat-Mu lemah dan dari debu, 

tetap memegang janji-Mu teguh. 
Kasih setia-Mu berlimpah terus, 
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ya Khalik, Pembela, dan Kawan kudus! 
Semua Ya Mahabesar, kekal kasih-Mu; 

malaikat memb’ri pujian merdu, 
pun kami, makhluk-Mu kecil dan lemah, 
mengangkat pujian serta menyembah. 

 
3. VOTUM 

PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, Sumber kekuatan 
yang adil dan benar! 

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, Paulus bersaksi: 
  “Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi 

kekuatan kepadaku.” (Filipi 4:13). 

 
6.  NYANYIAN JEMAAT – “Kau Perkasa, ‘Ku Lemah” PKJ 129:1-2 

 
Semua Kau perkasa, ‘ku lemah, jauhkan ‘ku dari cela. 

Hatiku amat tent’ram asal aku dekat pada-Mu. 
Makin akrab pada-Mu – Yesus, ini doaku: 
Tiap hari, Tuhanku, biar aku dekat pada-Mu. 

 
Semua Dalam dunia yang kelam, bila aku tenggelam, 

tangan siapa terentang? 
Hanya Kau, Tuhan, hanya Engkau! 

  Makin akrab pada-Mu – Yesus, ini doaku: 
    Tiap hari, Tuhanku, biar aku dekat pada-Mu. 

 
 

7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
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8. NYANYIAN JEMAAT – “Tuhan, Ya Allahku” PKJ 139:1-3 
 
 

 
Pemandu : 
Semua : 
Semua :  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Berdiri 

 
9. BERITA ANUGERAH 

 

PF : “Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus tetapi juga 
bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk 
menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk 
menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk 
selama-lamanya Aku hendak berbantah, dan bukan untuk 
seterusnya Aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan 
lemah lesu di hadapan-Ku, padahal Akulah yang membuat nafas 
kehidupan. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi Aku akan 
menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia 
dengan penghiburan; juga pada bibir orang-orangnya yang 
berkabung Aku akan menciptakan puji-pujian." (Yesaya 57:15-16,18-19a) 

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

 
(SALAM DAMAI) 
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10.  NYANYIAN JEMAAT – “T’lah Lewat Malam Yang Gelap” NKB 38:1,4,5 

 
Semua T’lah lewat malam yang gelap, datang hari yang cerah! 

Dan rasa takut pun lenyap, jiwaku bersukalah! 
 Sungguh nyata damai surga membuatku bergemar. 

Kasih Mukhalis bagiku jadi harta terbesar. 
 
Laki-laki Kuasa Yesus, Tuhanku, membuatku jayalah; 
Perempuan bernyanyi riang hatiku: ‘ku dibasuh darah-Nya. 
Semua Sungguh nyata damai surga membuatku bergemar. 

Kasih Mukhalis bagiku jadi harta terbesar. 
 

Perempuan Meski berliku jalanku dan bahaya kutempuh, 
Laki-laki tetaplah sukacitaku kar’na Yesus panduku. 
Semua Sungguh nyata damai surga membuatku bergemar. 

Kasih Mukhalis bagiku jadi harta terbesar. 
 
 

Duduk 

 
 

11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – 2Korintus 12:2-10 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HALELUYA!” 
 

 Semua : “Haleluya” NKB 223a 

 
 

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 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, seperti Yesaya, kita berkata: 
  “Ya TUHAN, Engkaulah Allahku; aku mau meninggikan 

Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu; sebab 
dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan 
rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. 
Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang 
lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam 
kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, 
naungan terhadap panas terik, . . .” (Yesaya 25:1,4) 

 
b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   

   “Bila Topan K'ras Melanda Hidupmu” KJ 439:1,2,4 
 
 
Semua Bila topan k'ras melanda hidupmu, 
 bila putus asa dan letih lesu, 

berkat Tuhan satu-satu hitunglah, 
  kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. 
  Berkat Tuhan, mari hitunglah, 
  kau 'kan kagum oleh kasih-Nya. 

Berkat Tuhan, mari hitunglah, 
  kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. 
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Laki-laki Adakah beban membuat kau penat, 
 salib yang kaupikul menekan berat? 

Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega 
 dan bernyanyi t'rus penuh bahagia! 
Semua Berkat Tuhan, mari hitunglah, 
  kau 'kan kagum oleh kasih-Nya. 

Berkat Tuhan, mari hitunglah, 
  kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. 

 
Perempuan Dalam pergumulanmu di dunia 
  janganlah kuatir, Tuhan adalah! 

Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, 
  yakinlah, malaikat menyertaimu! 
Semua Berkat Tuhan, mari hitunglah, 
  kau 'kan kagum oleh kasih-Nya. 

Berkat Tuhan, mari hitunglah, 
  kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. 

 

Berdiri 

 
c. Doa persembahan 

 
 
19. NYANYIAN JEMAAT – “Besarlah Untungku” NKB 197:1 

 
Semua  Besarlah untungku jika Yesus milikku, 
   bersuka jiwaku kar’na damai yang penuh. 
   Meskipun angin k’ras, badai dunia menderu, 
   tak goyah hatiku kar’na Yesus milikku. 
   Benar, benar, besarlah untungku. 
   Benar, benar, besarlah untungku. 
   Benar, benar, besarlah untungku. 
   Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. 

 
20. PENGUTUSAN 

PF : Pergilah dan jangan pernah menyerah ataupun berputus asa! 
U :  Tantangan dan persoalan hidup selalu datang silih berganti. 

Namun, setiap orang yang memiliki dan dimiliki oleh Yesus 
akan selalu memperoleh kekuatan untuk bertahan dan 
menang. Di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan selalu nyata. 
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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” NKB 228d 

 
 

 
 

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab) 
 
 
 

22. NYANYIAN JEMAAT – “Besarlah Untungku” NKB 197:3 
 
Semua  Meski tumpuanku pada Yesus, Tuhanku, 
   tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. 
   Di dunia yang fana ‘ku ‘kan tahan berperang, 
   di surga yang baka dengan Yesus ‘ku menang. 
   Benar, benar, besarlah untungku. 
   Benar, benar, besarlah untungku. 
   Benar, benar, besarlah untungku. 

Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. 


