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PERSIAPAN 
a. Saat Teduh 
b. Sebelum ibadah dimulai, organis/pianis melantunkan lagu-lagu gerejawi. 
c. Lonceng berbunyi. 
d. Penyalaan Lilin dan Pembacaan Pokok-pokok Warta Jemaat 
 

Berdiri 

  
1.  MAZMUR PEMBUKA 

PL1 : Ya TUHAN, kasih-Mu sampai ke langit, 
U : setia-Mu sampai ke awan.  
PL1 : Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, 
U : hukum-Mu bagaikan samudera raya yang hebat. 
  Manusia dan hewan Kauselamatkan, ya TUHAN.  
PL1 : Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah! 
U : Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu.  
PL1 : Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu; 
U : Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu.  
PL1 : Sebab pada-Mu ada sumber hayat, 
U : di dalam terang-Mu kami melihat terang.  
PL1 : Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, 
U : dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati! (Mazmur 36:6-11) 
 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Pujilah Tuhan, Sang Raja” KJ 10:1,3,4 
 

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

Semua Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Mahamulia! 
Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia! 
Datang berkaum, b’rilah musikmu bergaung, 
angkatlah puji-pujian!  

 
Semua  Pujilah Tuhan yang bijak menggubah tubuhmu; 

dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun; 
hatimu tahu: berulang kali engkau 
oleh sayap-Nya terlindung.  

 
Semua  Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan 

jauh melebihi doamu dan yang kaurindukan. 
Ingat teguh: Ia berkuasa penuh! 
Kasih-Nya t’rus kautemukan. 
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3. VOTUM 
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan 

langit dan bumi. 
U : (Menyanyikan “Amin” KJ 476b) 

 
 
 
 
4. SALAM 

PF : Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita! 
U : Ya, damai-Nya beserta kita! 
 

Duduk 

 
5. NAS PEMBUKA 

PL2 : Saudara-saudari, ada tertulis: 
  “Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, 

tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan.” 
(Amsal 13:13) 

 
6.  NYANYIAN JEMAAT – “Tuhan, Kau Memanggil Aku” KMM 115:1-2 

 
 
 

Semua   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semua  Jalan hidup Kaunyatakan, aku taat pada-Mu. 

Tak kucari kehormatan; aku taat pada-Mu. 
Rendah hati, beriman, aku taat pada-Mu. 
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7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 

8. NYANYIAN JEMAAT – “O Allahku, Jenguklah Diriku” NKB 13:1,4 
 
Semua O Allahku, jenguklah diriku, 

ujilah hati dan pikiranku. 
Aku telah berdosa dan cemar, 
sucikan dan jadikan ‘ku benar. 

 
Semua O Roh Kudus, bangkitkan jiwaku; 

mari berkarya dalam hidupku. 
Firman-Mulah tumpuan yang teguh, 
dan kudambakan rahmat-Mu penuh. 

 
Berdiri 

 
 

9. BERITA ANUGERAH 
 

PF "Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, yang akan mentahirkan 
kamu; Kamu akan Kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di 
dalam batinmu dan Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang 
keras dan Kuberikan kepadamu hati yang taat. Roh-Ku akan Kuberikan 
diam di dalam batinmu dan Aku akan membuat kamu hidup menurut 
segala ketetapan-Ku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan-
Ku dan melakukannya." (Yehezkiel 36:25a,26-27) 
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. 

U    Syukur kepada Allah. 
 

(SALAM DAMAI) 

 
 
10.  NYANYIAN JEMAAT – “Tinggallah Dalam Yesus” KJ 356:1-2 

 
Semua Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. 

B’lajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. 
Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. 
Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. 

 
Semua  Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, 
   asal dengan setia tinggal di dalam-Nya. 
   Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya: 
   hidup berlimpah kurnia hanya di dalam-Nya! 
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Duduk 

 
11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Yohanes 2:1-11 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HALELUYA!” 
 
Semua: “Haleluya”   KJ 473a 

 
 
 

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: 

“Aku mau bersyukur kepada TUHAN dengan segenap hatiku, aku 
mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib; aku mau 
bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-
Mu, ya Mahatinggi.” (Mazmur 9:2-3) 
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b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   
   “Berlimpah Sukacita Di Hatiku” PKJ 216:1,2,3,5 

 
Semua  Berlimpah sukacita di hatiku, 
  di hatiku, di hatiku. 
  Berlimpah sukacita di hatiku, 
  tetap di hatiku! 
   Aku bersyukur, bersukacita, 
   kasih Tuhan diam di dalamku. 
   Aku bersyukur, bersukacita, 
   kasih Tuhan diam di dalamku. 
 

Laki-laki  Damai sejaht’ra melampaui akal di hatiku, 
  di hatiku, di hatiku. 
  Damai sejaht’ra melampaui akal di hatiku, 
  tetap di hatiku! 
Semua  Aku bersyukur, bersukacita, 
   kasih Tuhan diam di dalamku. 
   Aku bersyukur, bersukacita, 
   kasih Tuhan diam di dalamku. 
 

Perempuan Berlimpah kasih Yesus di hatiku, 
  di hatiku, di hatiku. 
   Berlimpah kasih Yesus di hatiku, 
   tetap di hatiku! 
Semua  Aku bersyukur, bersukacita, 
   kasih Tuhan diam di dalamku. 
   Aku bersyukur, bersukacita, 
 kasih Tuhan diam di dalamku. 
 

Semua  Berlimpah sukacita di hatiku, 
  di hatiku, di hatiku. 
  Berlimpah sukacita di hatiku, 
  tetap di hatiku! 
   Aku bersyukur, bersukacita, 
   kasih Tuhan diam di dalamku. 
   Aku bersyukur, bersukacita, 
 kasih Tuhan diam di dalamku. 

 

Berdiri 

 
c. Doa persembahan 
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19. NYANYIAN JEMAAT – “Berbahagia Tiap Rumah Tangga” KJ 318:1 
 
Semua Berbahagia tiap rumah tangga, 

di mana Kaulah Tamu yang tetap; 
dan merasakan tiap sukacita 
tanpa Tuhannya tiadalah lengkap; 
di mana hati girang menyambut-Mu 
dan memandang-Mu dengan berseri; 
tiap anggota menanti sabda-Mu 
dan taat akan firman yang Kau b’ri. 

 
 
20. PENGUTUSAN 

PF : Pergilah,hiduplah dalam ketaatan pada Tuhan! 
U :  Tuhanlah Tamu yang tetap dalam kehidupan pribadi, keluarga, 

dan persekutuan kita. Kita percaya, selalu ada anggur sukacita 
yang Dia sediakan bagi setiap orang yang dengan sepenuh hati 
mau taat pada kehendak-Nya.  

 
 

21. BERKAT 
PF : “Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, 

menyertai kamu.” (Kolose 1:2b) 
 

U : “Amin” KJ 477 

 
 

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab) 
 
 
 

22. NYANYIAN JEMAAT – “Berbahagia Tiap Rumah Tangga” KJ 318:2 
 
Semua Berbahagia rumah yang sepakat 

hidup sehati dalam kasih-Mu, 
serta tekun mencari hingga dapat 
damai kekal di dalam sinar-Mu; 
di mana suka-duka ‘kan dibagi; 
ikatan kasih semakin teguh; 
di luar Tuhan tidak ada lagi 
yang dapat memberi berkat penuh. 


