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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 itu baik kepada semua orang, 
U : dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan-Nya.  
PL1 : Segala yang Kaujadikan itu akan bersyukur kepada-Mu, ya TUHAN, 
U : dan orang-orang yang Kaukasihi akan memuji Engkau.  
PL1 : Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu, 
U : dan akan membicarakan keperkasaan-Mu,  
PL1 : untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia, 
U : dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu.  
PL1 : Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, 
U : dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. 
PL1 : TUHAN setia dalam segala perkataan-Nya 
U : dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan-Nya.  
PL1 : TUHAN itu penopang bagi semua orang yang jatuh 
U : dan penegak bagi semua orang yang tertunduk.  
PL1 : Mata sekalian orang menantikan Engkau, 
U : dan Engkaupun memberi mereka makanan pada waktunya;  
PL1 : Engkau yang membuka tangan-Mu 
U : dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup.  
PL1 : TUHAN itu adil dalam segala jalan-Nya 
U : dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan-Nya.  
PL1 : TUHAN dekat pada setiap orang yang berseru kepada-Nya, 
U : pada setiap orang yang berseru kepada-Nya dalam kesetiaan. 
  (Mazmur 145:9-18) 

 
2. NYANYIAN JEMAAT – “Ya Tuhan, Kami Puji Nama-Mu Besar” KJ 7:1,2 

 

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

Semua  Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. 
   Ya Bapa, makhluk-Mu menyanyi bergemar. 
   Langit, buana, laut bersyukur semua, 
   malaikat segenap memuji Dikau jua. 
   Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. 
   Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Mahakuasa! 
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Semua Para rasul di surga kemuliaan-Mu 
 serta nabi dan martir mengagungkan-Mu. 
 G’reja yang t’lah menang dan yang di perjuangan 
 mengaku nama-Mu, madahnya berkumandang. 
 Terpuji rahmat-Mu di bawah dan di atas. 

Ya Bapa yang kekal, kasih-Mu tak terbatas! 
 
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, dalam pelayanan nabi Elisa di tengah masa 
kelaparan, 

  “Datanglah seseorang dari Baal-Salisa dengan membawa bagi 
abdi Allah roti hulu hasil, yaitu dua puluh roti jelai serta gandum 
baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa: "Berilah itu 
kepada orang-orang ini, supaya mereka makan." Lalu 
dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan 
ada sisanya, sesuai dengan firman TUHAN.” (2Raja-raja 4:42,44). 

 
6.  NYANYIAN JEMAAT – “O Tuhan, Terangi Hatiku” NKB 139 [2x] 

 
Semua O Tuhan, terangi hatiku, 

supaya kudapat mengerti. 
Biarlah semangat kasih-Mu, 
kobarkan sukacita memberi; 

    kobarkan sukacita memberi. 
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7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 
8. NYANYIAN JEMAAT – “Jadilah, Tuhan, Kehendak-Mu!” NKB 14:2,4 

 
Semua  Jadilah, Tuhan, kehendak-Mu! 
   Tiliklah aku dan ujilah. 
   Sucikan hati, pikiranku 
   dan di depan-Mu ‘ku menyembah. 
 
Semua  Jadilah, Tuhan, kehendak-Mu! 
   S’luruh hidupku kuasailah. 
   Berilah Roh-Mu kepadaku, 
   agar t’rang Kristus pun nyatalah. 
 
 

Berdiri 
 
 

9. BERITA ANUGERAH 
 

PF : “Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang 
hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yang 
telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dia yang tidak 
mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, supaya 
dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." (2Korintus 5:15,21) 

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

 
 

(SALAM DAMAI) 
 
 

10.  NYANYIAN JEMAAT – “Di Dalam Kasih Yang Teguh” NKB 23:1,2 
 
Semua  Di dalam kasih yang teguh 
   t’lah datang Yesus, Tuhanku, 
   menghapus aib dan dosaku, 
   Dia mengangkatku. 
   Dari lembah ‘ku direngkuh 
   dengan tangan-Nya yang lembut, 
   gelap lenyap terbitlah t’rang, 
   o syukur, ‘ku diangkat-Nya. 
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Semua  Suara-Nya t’lah kudengar 
   memanggil aku yang cemar; 
   meskipun dosaku besar, 
   Dia mengangkatku. 
   Dari lembah ‘ku direngkuh 
   dengan tangan-Nya yang lembut, 
   gelap lenyap terbitlah t’rang, 

o syukur, ‘ku diangkat-Nya. 
 

Duduk 

 
11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Yohanes 6:1-15 
 
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) 
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18. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3) 
 

a. Ajakan Persembahan 
PL3 : Saudara-saudari, 
  “Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan 

hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, 
sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan 
sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih 
karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa 
berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah 
berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan.” (2Korintus 9:7-8) 

 
b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   

   “Bawa Persembahanmu” PKJ 146:1-3 
 
Semua Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan 
 dengan rela hatimu, janganlah jemu. 
 Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. 
 Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. 
 Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. 
 
Laki-laki Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi 
 oleh apa saja pun dalam dunia. 
 Kasih dan karunia sudah kauterima. 
Semua Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. 
 Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. 
 
Perempuan Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai 
 agar kerajaan-Nya makin nyatalah. 
 Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. 
Semua Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. 
   Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. 
 
 

Berdiri 

 
c. Doa persembahan 
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19. NYANYIAN JEMAAT – “Sejahtera Tuhan” PKJ 243:1,2 
 

Semua Sejahtera Tuhan, sejahtera Tuhan 
yang hidup dan menghidupkan 
bagimu, bagiku dan siapa pun 
yang ada di dunia ini; 
bagimu, bagiku dan siapa pun 
yang ada di dunia ini.  

 

Semua  Sejahtera Tuhan, sejahtera Tuhan 
yang hidup dan menghidupkan 
berlimpah sekarang dan s’lamanya; 
bersiaplah menerima; 
berlimpah sekarang dan s’lamanya; 
bersiaplah menerima! 

 
20. PENGUTUSAN 

PF : Pergilah sebagai saluran berkat Tuhan di tengah dunia! 
U :  Segala hal baik yang kita lakukan dengan hati yang tulus dan 

rela akan diberkati Tuhan, serta menjadi berkat bagi sesama. 
Kita hanya saluran berkat itu, Tuhanlah Sumbernya. 

 
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 – “Sejahtera Tuhan” PKJ 243:3 
 
Semua Sejahtera Tuhan, sejahtera Tuhan 

yang hidup dan menghidupkan 
tak dapat berdiri sendiri: 
hendaknya kaubagi-bagi; 
tak dapat berdiri sendiri: 
hendaknya kaubagi-bagi! 


