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 : Aku hendak bersyukur kepada-Mu dengan segenap hatiku,
U : di hadapan para allah aku akan bermazmur bagi-Mu.
PL1 : Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus
U : dan memuji nama-Mu,
PL1 : oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu;
U : sebab Kaubuat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu.
PL1 : Pada hari aku berseru, Engkaupun menjawab aku,
U : Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku.
PL1 : Semua raja di bumi akan bersyukur kepada-Mu, ya TUHAN,
U : sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu;
PL1 : mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan TUHAN,
U : sebab besar kemuliaan TUHAN.
PL1 : TUHAN itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina,
U : dan mengenal orang yang sombong dari jauh.
PL1 : Jika aku berada dalam kesesakan,
U : Engkau mempertahankan hidupku;
PL1 : terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan-Mu,
U : dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku.
PL1 : TUHAN akan menyelesaikannya bagiku!
U : Ya TUHAN, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya;
janganlah Kautinggalkan perbuatan tangan-Mu! (Mazmur 138)
2. NYANYIAN JEMAAT – “Bersyukurlah Pada Tuhan” PKJ 7:1-3
(prosesi Alkitab – simbol Firman Allah yang siap untuk diberitakan)

Semua

Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya!
Bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah!
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya.
Aku hendak bernyanyi seumur hidupku.
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Perempuan Hatiku siap, ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur,
kar’na Engkau Mahabaik, setia, dan benar.
Semua
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya.
Aku hendak bernyanyi seumur hidupku.
Laki-laki
Semua

Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku,
dan memuliakan nama-Nya untuk selamanya!
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya.
Aku hendak bernyanyi seumur hidupku.

3. VOTUM
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, Sumber kasih karunia.
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, Tuhan berfirman:
“Aku akan melewatkan segenap kegemilangan-Ku dari depanmu
dan menyerukan nama TUHAN di depanmu: Aku akan memberi
kasih karunia kepada siapa yang Kuberi kasih karunia dan
mengasihani siapa yang Kukasihani." (Keluaran 33:19)
Rasul Paulus pun berkata:
"Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya
kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah, yang
telah kamu terima." (2Korintus 6:1)
6. NYANYIAN JEMAAT – “Ya Tuhan, Isi Hidupku” KJ 466a:1,3,4
Semua

Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah,
supaya dalam diriku citra-Mu nyatalah.
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Semua

Kiranya tiap langkahku dan pekerjaanku –
pun yang biasa dan kecil – memuji nama-Mu.

Semua

Biar seluruh hidupku pujian bagi-Mu,
sehingga dari aku pun terpancar kasih-Mu.

7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2)
8. NYANYIAN JEMAAT – “Kasihanilah Aku Yang Lemah” PKJ 40:1-2

Semua
Semua

Berdiri
9. BERITA ANUGERAH
PF

U

: "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu
bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil
pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena
kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk
melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya.
Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya." (Efesus 2:8-10)
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
: Syukur kepada Allah.
(SALAM DAMAI)
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10. NYANYIAN JEMAAT – “Bukan Kar’na Upahmu” PKJ 265:1-2
Semua

Bukan kar’na upahmu
dan bukan kar’na kebajikan hidupmu,
bukan persembahanmu
dan bukan pula hasil perjuanganmu:
Allah mengampuni kesalahan umat-Nya,
oleh kar’na kemurahan-Nya;
melalui pengorbanan Putra Tunggal-Nya
ditebus-Nya dosa manusia.
Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah!
Bersyukur, hai bersyukur selamanya!

Semua

Janganlah kau bermegah
dan jangan pula meninggikan dirimu;
baiklah s’lalu merendah
dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya.
Keangkuhan tiada berkenan kepada-Nya;
orang sombong direndahkan-Nya.
Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh,
yang rendah ‘kan ditinggikan-Nya.
Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah!
Bersyukur, hai bersyukur selamanya!
Duduk

11. DOA PELAYANAN FIRMAN
12. PEMBACAAN ALKITAB – 1Korintus 15:1-11
Sesudah pembacaan:
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta
memeliharanya, HALELUYA!”
Semua: “Haleluya” NKB 223b
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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,
“Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia
yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus
yang baik dari kasih karunia Allah.” (1Petrus 4:10)

b.

Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :
“Pakailah Seluruh Hidupmu” PKJ 153:1,2

Semua

Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia.
Tiap harta dan talentamu pergunakan bagi-Nya.
Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta;
Dia tahu yang kaubutuhkan kini dan selamanya.

Semua

Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu.
Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsamu.
Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta;
Dia tahu yang kaubutuhkan kini dan selamanya.

Berdiri
c. Doa persembahan
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19. NYANYIAN JEMAAT – “Di Setiap Janjiku” GB 114:1
Semua

Di setiap janjiku
dan setiap doaku,
juga langkah imanku,
kar’na anug’rah-Nya.
Tiap gunung ku tempuh,
harapanku pun teguh,
rahmat Tuhan beserta
kar’na anug’rah-Nya.
Tuhan b’ri anug’rah-Nya,
Tuhan b’ri kuasa-Nya.
Kristuslah di dalamku,
aku menang. Anug’rah-Nya.

20. PENGUTUSAN
PF : Pergilah sebagai orang-orang yang tidak menyia-nyiakan kasih
karunia Tuhan!
U : Kita akan pergi dan bertanggung jawab atas kasih karunia yang
telah Tuhan berikan, baik itu anugerah keselamatan maupun
segala kebaikan hidup lain yang sudah kita terima. Semuanya
hanya untuk melayani Tuhan dan sesama.
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” KJ 478a

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab)
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22. NYANYIAN JEMAAT – “Di Setiap Janjiku” GB 114:2
Semua

Tiap jiwa kurengkuh,
tiap hati kusentuh;
kubagikan damai-Nya,
kar'na anug’rah-Nya.
Air mata pun reda
oleh sabda kasih-Nya.
Tiap duka hilanglah
kar’na anug’rah-Nya.
Tuhan b’ri anug’rah-Nya,
Tuhan b’ri kuasa-Nya.
Kristuslah di dalamku,
aku menang. Anug’rah-Nya.
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