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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 mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, TUHAN. 
U : Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai 
PL1 : kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, 
U : supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan?  
PL1 : Sesungguhnya keselamatan dari pada-Nya 
  dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, 
U : sehingga kemuliaan diam di negeri kita.  
PL1 : Kasih dan kesetiaan akan bertemu, 
U : keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman.  
PL1 : Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, 
U : dan keadilan akan menjenguk dari langit.  
PL1 : Bahkan TUHAN akan memberikan kebaikan, 
U : dan negeri kita akan memberi hasilnya.  
PL1 : Keadilan akan berjalan di hadapan-Nya, 
U : dan akan membuat jejak kaki-Nya menjadi jalan. 
  (Mazmur 85:9-14) 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Hakim Dalam T’rang Abadi” NKB 146:1-3 
 

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

 

 
Pemandu  

 
 
 
 
 
 
 
 

Semua  Rindulah seluruh makhluk menantikan saat-Mu; 
   bumi jangan lagi takluk pada kodrat yang semu. 
   B’rilah damai dan berkat-Mu, ganti duka dan keluh. 
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Semua  Nyatakan kekuasaan-Mu; kegelapan halaulah 
   dan dengan pedang firman-Mu bawalah sejahtera. 

Dikuduskanlah nama-Mu di seluruh dunia! 
 
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, 
  “Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang 

dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang 
tepat. Karena lidahku mengatakan kebenaran, dan kefasikan 
adalah kekejian bagi bibirku. Takut akan TUHAN ialah membenci 
kejahatan; aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah 
laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat.” (Amsal 8:6,7,13). 

  
6.  NYANYIAN JEMAAT – “Semua Orang Inginkan Kebenaran” PKJ 279:1,3 

 
Pemandu Semua orang inginkan kebenaran 

berada di pihaknya, 
 namun sedikit yang sungguh mau berada 

di pihak kebenaran. 
Semua orang seakan-akan tampil 
menjunjung kebenaran, 
namun sedikit yang sungguh mau berkorban 
membela kebenaran. 
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Semua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 

8. NYANYIAN JEMAAT – “’Ku Datang Kepada-Mu” PKJ 41:1-3 
 
 
 

Pemandu : 
Semua : 
Semua :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Berdiri 
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9. BERITA ANUGERAH 
 

PF : “Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang 
dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapan-Ku serta 
melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan 
mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi 
terhadap dia; ia akan hidup karena kebenaran yang 
dilakukannya." (Yehezkiel 18:21-22) 

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

 
(SALAM DAMAI) 

 
 
10.  NYANYIAN JEMAAT – “Siapa Yang Berpegang” NKB 116:1,4,5 

 
Semua  Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan 
   dan setia mematuhinya, 
   hidupnya mulia dalam cah’ya baka 
   bersekutu dengan Tuhannya. 
   Percayalah dan pegang sabda-Nya: 
   hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia! 
 
Laki-laki  Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal 
   sebelum pada-Nya berserah. 
   Hidup bahagia disediakan-Nya 
   bagi yang berpegang pada-Nya. 
Semua  Percayalah dan pegang sabda-Nya: 
   hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia! 
 
Perempuan O betapa senang hidup dalam terang 
   beserta Tuhan di jalan-Nya, 
   jika mau mendengar serta patuh benar 
   dan tetap berpegang pada-Nya. 
 Semua  Percayalah dan pegang sabda-Nya: 

  hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia! 
 
 

Duduk 
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11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Amos 7:7-15 
 
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 
 

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 pemazmur, kita berkata: 
  “Biarlah doaku adalah bagi-Mu seperti persembahan 

ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan 
korban pada waktu petang. Awasilah mulutku, ya TUHAN, 
berjagalah pada pintu bibirku! Jangan condongkan hatiku 
kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan 
yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang 
melakukan kejahatan; dan jangan aku mengecap sedap-
sedapan mereka.” (Mazmur 141:2-4) 
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b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   
   “Kita Sudah Ditebus Oleh-Nya” NKB 213:1-3 

 
Perempuan Kita sudah ditebus oleh-Nya, 
   kini layanilah Mukhalismu. 
   Maju t’rus dan kibarkan panji-Nya, 
   sanjung Rajamu! 
Semua  Mari bawa pada-Nya segenap talentamu 
   serta hidup mengikuti firman-Nya! 
   Taat dan setialah walau sukar jalanmu, 
   hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah! 
 

Laki-laki  Waktu suka atau waktu duka, 
   walau badai datang melandamu; 
   janganlah jemu melayani-Nya, 
   sanjung Rajamu! 
 Semua  Mari bawa pada-Nya segenap talentamu 
   serta hidup mengikuti firman-Nya! 
   Taat dan setialah walau sukar jalanmu, 
   hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah! 
 

Semua  Dan layanilah dengan setia, 
   jangan dosa sampai menghalangmu. 
   Junjunglah terus kebenaran-Nya, 
   sanjung Rajamu! 
   Mari bawa pada-Nya segenap talentamu 
   serta hidup mengikuti firman-Nya! 
   Taat dan setialah walau sukar jalanmu, 
   hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah! 

 

Berdiri 
 

c. Doa persembahan 
 
19. NYANYIAN JEMAAT – “Di Dunia Yang Penuh Cemar” NKB 204:1,2 

 
Perempuan Di dunia yang penuh cemar; 
 antara sesamamu hiduplah saleh dan benar. 
 Nyatakan Yesus dalammu. 
Semua Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu;  
 Sampaikan Firman dengan hati teguh, 
 nyatakan Yesus dalammu. 
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Laki-laki Hidupmu kitab terbuka dibaca sesamamu; 
 Apakah tiap pembacanya 
 melihat Yesus dalammu? 
Semua Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu;  
 Sampaikan Firman dengan hati teguh, 
   nyatakan Yesus dalammu. 

 
 

20. PENGUTUSAN 
PF : Pergilah sebagai orang-orang yang hidup dalam kebenaran! 
U :  Kiranya apa yang kita ucapkan dan lakukan dalam hidup setiap 

hari sungguh-sungguh menyatakan kebenaran yang Tuhan 
kehendaki. 

 
 

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 – “Di Dunia Yang Penuh Cemar” NKB 204:4 
 
Semua Hiduplah kini bagi-Nya, berjiwa tetap teguh; 

Bimbinglah orang tercela melihat Yesus dalammu. 
 Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu;  
 Sampaikan Firman dengan hati teguh, 

nyatakan Yesus dalammu. 


