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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 : TUHAN adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 
U : Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, 
PL1 : Ia membimbing aku ke air yang tenang; 
U : Ia menyegarkan jiwaku.  
PL1 : Ia menuntun aku di jalan yang benar 
U : oleh karena nama-Nya. 
PL1 : Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, 
U : aku tidak takut bahaya,  
PL1 : sebab Engkau besertaku; 
U : gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku.  
PL1 : Engkau menyediakan hidangan bagiku, 
U : di hadapan lawanku; 
PL1 : Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak; 
U : pialaku penuh melimpah. 
PL1 : Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, 
U : seumur hidupku; 
PL1 : dan aku akan diam dalam rumah TUHAN 
U : sepanjang masa (Mazmur 23) 

 
2. NYANYIAN JEMAAT – “Tuhanlah Gembalaku” KJ 285: 1,2,5 

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

 
Semua Tuhankulah Gembalaku; oleh-Nya ‘ku tent’ram 

di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. 
 
Semua Jiwaku disegarkan-Nya dan kar’na nama-Nya 

ditunjukkan-Nya jalanku yang lurus dan baka. 
 
Semua Kebajikan-Mu Kauberi seumur hidupku; 

kelak ‘ku tinggal s’lamanya di rumah Allahku. 
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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. SEPULUH PERINTAH TUHAN 

PL2 : Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku 
U : Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun 
  yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah,  
  Atau yang ada di dalam air di bawah bumi.  
  Jangan sujud menyembah kepadanya atau  
  beribadah kepadanya. 
PL2 : Jangan menyebut nama TUHAN, Allah-Mu, dengan sembarangan. 
U : Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 
PL2 : Hormatilah ayahmu dan ibumu. 
U : Jangan membunuh. 
PL2 : Jangan berzinah. 
U : Jangan mencuri. 
PL2 : Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 
U : Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. (Kel. 20) 
  

6.  NYANYIAN JEMAAT – “Tak Kita Menyerahkan” KJ 54:1,4 
 
Semua Tak kita menyerahkan kepada musuhnya 

Pelita yang bersinar di dalam dunia. 
 Tak boleh Firman Allah yang sungguh dan teguh, 

Alkitab yang mulia, diambil seteru. 
 

Semua Di hati kami, Tuhan, Kau tulis Sabda-Mu, 
 Supaya kami juga setia dan teguh. 
 Kendati gunung goyah, binasa dunia, 
 Kekallah Firman Allah selama-lamanya. 
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7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 

8. NYANYIAN JEMAAT – “Jikalau Kristus Penolongku” PKJ 236:1-3 
 
 
 
 

Pemandu :  
Semua :  
Semua :  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdiri 
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9. BERITA ANUGERAH 
 

PF : “Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba 
itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah Aku akan mencari 
domba-domba-Ku dan Aku akan menyelamatkan mereka dari 
segala tempat, ke mana mereka diserahkan pada hari berkabut 
dan hari kegelapan. Yang hilang akan Kucari, yang tersesat akan 
Kubawa pulang, yang luka akan Kubalut, yang sakit akan 
Kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan Kulindungi; Aku 
akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Aku 
akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga 
di tanah itu tidak seorangpun akan mati kelaparan dan mereka 
tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa." 
(Yehezkiel 34:12,16,29) 

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

 
 

(SALAM DAMAI) 

 
 
10.  NYANYIAN JEMAAT – “Gembala Baik Bersuling Nan Merdu” KJ 415:1-3 

 
Laki-laki Gembala baik bersuling nan merdu, 

membimbing aku pada air tenang 
dan membaringkan aku berteduh 
di padang rumput hijau berkenan. 

Semua O, Gembalaku itu Tuhanku, 
membuat aku tent’ram hening. 
Mengalir dalam sungai kasihku 
kuasa damai cerlang, bening. 

 
Perempuan Kepada domba haus dan lesu 

Gembala baik memb’rikan air segar; 
ke dalam hati haus dan sendu 
dib’ri-Nya air hidup yang benar. 

Semua O, Gembalaku itu Tuhanku, 
membuat aku tent’ram hening. 
Mengalir dalam sungai kasihku 
kuasa damai cerlang, bening. 
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Semua Di jalan maut kelam sekalipun 
‘ku tidak takut pada seteru, 
sebab Gembala adalah Teman 
dan Jurus’lamat bagi diriku. 

 O, Gembalaku itu Tuhanku, 
membuat aku tent’ram hening. 
Mengalir dalam sungai kasihku 
kuasa damai cerlang, bening. 
 

Duduk 

 
11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Yeremia 23:1-6 
 
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) 
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18. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3) 
 

a. Ajakan Persembahan 
PL3 : Saudara-saudari, seperti pemazmur, kita berkata: 

“Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian 
berkenan kepada-Mu, ya TUHAN, dan ajarkanlah hukum-
hukum-Mu kepadaku. Telah kucondongkan hatiku untuk 
melakukan ketetapan-ketetapan-Mu, untuk selama-
lamanya, sampai saat terakhir. Itulah sebabnya aku hidup 
jujur sesuai dengan segala titah-Mu; segala jalan dusta aku 
benci.” (Mazmur 119:108,112,128) 

 
b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   

   “Terang Matahari” KJ 322:1,3,4,5 
 
Pemandu Terang matahari telah menyinari segala neg’ri, 
  dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. 
 
Semua  Syukur bagi Dia, Gembala setia, yang jaga tetap. 
  Anug’rah-Nya jua hariku semua, terang dan gelap. 
 
Semua  Tenaga dan kuat, kerja yang kubuat, kepunyaan-Nya. 
  Dengan rendah hati hendak kuhormati Yang Mahaesa. 
 
Semua  Sehari-harian besar pemberian kemurahan-Mu. 
  Ya Tuhan, kiranya kuingat semua kewajibanku. 
 

Berdiri 
 

c. Doa persembahan 
 
19. NYANYIAN JEMAAT – “Tuhan, Kau Gembala Kami” KJ 407:1,2 

 
Semua Tuhan, Kau Gembala kami, 

tuntun kami, domba-Mu; 
b’rilah kami menikmati 
hikmat pengurbanan-Mu. 
Tuhan Yesus, Jurus’lamat, 
kami ini milik-Mu, 
Tuhan Yesus, Jurus’lamat, 
kami ini milik-Mu. 
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Semua Kau Pengawal yang setia, 
Kawan hidup terdekat. 
Jauhkan kami dari dosa, 
panggil pulang yang sesat. 
Tuhan Yesus, Jurus’lamat, 
kami mohon b’ri berkat. 
Tuhan Yesus, Jurus’lamat, 

   kami mohon b’ri berkat. 
 

20. PENGUTUSAN 
PF : Pergilah dan nyatakanlah suara kenabian saudara di tengah 

dunia! 
U :  Kita harus berani bicara tentang kebenaran dengan cara-cara 

yang tepat dan bijaksana demi memperjuangkan kasih dan 
keadilan, dalam tuntunan Sang Gembala Agung. 

 
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 – “Tuhan, Kau Gembala Kami” KJ 407:4 
 

Semua Kehendak-Mu kami cari, 
ingin turut maksud-Mu. 
Tuhan, isi hati kami 
dengan kasih-Mu penuh. 
Tuhan Yesus, Jurus’lamat, 
tak terhingga kasih-Mu. 
Tuhan Yesus, Jurus’lamat, 
tak terhingga kasih-Mu. 

 


