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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 : Percayalah kepada TUHAN dan lakukanlah yang baik, 
U : diamlah di negeri dan berlakulah setia,  
PL1 : dan bergembiralah karena TUHAN; 
U : maka Ia akan memberikan kepadamu 
  apa yang diinginkan hatimu.  
PL1 : Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN dan percayalah kepada-Nya, 
U : dan Ia akan bertindak;  
PL1 : Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, 
U : dan hakmu seperti siang.  
PL1 : Berdiam dirilah di hadapan TUHAN dan nantikanlah Dia; 
U : jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, 
  karena orang yang melakukan tipu daya.  
PL1 : Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu, 
U : jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan.  
PL1 : Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, 
U : tetapi orang-orang yang menanti-nantikan TUHAN 
  akan mewarisi negeri.  
PL1 : Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik; 
U : jika engkau memperhatikan tempatnya, 
  maka ia sudah tidak ada lagi.  
PL1 : Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri 
U : dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. 
  (Mazmur 37:3-11) 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Allah Hadir Bagi Kita” KJ 18:1,3 
 

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

Semua  Allah hadir bagi kita dan hendak memb’ri berkat, 

   melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. 

   Dengan Roh Kudus, ya Tuhan, umat-Mu berkatilah! 

   Baharui hati kami; o, curahkan kurnia. 
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Semua  Allah hadir! O. percaya dan berdoa pada-Nya 
    agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. 
   Dengan Roh Kudus, ya Tuhan, umat-Mu berkatilah! 

   Baharui hati kami; o, curahkan kurnia. 

 
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, ada tertulis: 
  "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan; lakukanlah 

apa yang baik bagi semua orang!" (Roma 12:17) 

  "Barangsiapa berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barangsiapa 
berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah." (3Yohanes 11b) 

 
6.  NYANYIAN JEMAAT – “Yesus, B’ri Kunampakkan Perangai-Mu” KMM 112 

 
Semua  Let the beauty of Jesus be seen in me – 

all His wonderful passion and purity; 
O, Thou Spirit divine, all my nature refine 
till the beauty of Jesus be seen in me. 

 
Semua  Yesus, b’ri kunampakkan perangai-Mu, 
   hidup suci penuh cah’ya kasih-Mu. 
   Asuh daku terus oleh Rohul Kudus 

hingga nampaklah Yesus di hidupku. 
 

7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
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8. NYANYIAN JEMAAT – “‘Ku Ingin Berperangai” NKB 122:1,2 
 
Semua  ‘Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, 
   lemah lembut dan ramah, dan manis budiku. 
   Tetapi sungguh sayang, ternyata ‘ku cemar. 
 Ya Tuhan, b’ri ‘ku hati yang suci dan benar. 
 
Semua  ‘Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, 
   menghibur orang susah, menolong yang lemah. 
   Tetapi sungguh sayang, ternyata ‘ku cemar. 

  Ya Tuhan, b’ri ‘ku hati yang suci dan benar. 
 

Berdiri 

 
9. BERITA ANUGERAH 

 

PF : "Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia 
sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan 
dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, 
adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan 
penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan 
kemuliaan Allah yang Mahabesar dan Juruselamat kita Yesus Kristus, 
yang telah menyerahkan diri-Nya bagi kita untuk membebaskan kita 
dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi diri-Nya suatu 
umat, kepunyaan-Nya sendiri, yang rajin berbuat baik." (Titus 2:11-14) 

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

 
(SALAM DAMAI) 

 
10.  NYANYIAN JEMAAT – “Ya Allah, Kasih-Mu Besar” PKJ 212 

 
Semua Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, 

tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. 
Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. 
Hidup kekal Engkau beri dan aku hidup berseri! 
Dalam doa, aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. 
Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. 
 
 

Duduk 
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11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Lukas 6:27-38 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HALELUYA!” 
 
Semua: “Haleluya”   NKB 223b 

 
 
 

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, 
  “. . . marilah kita, oleh Dia, senantiasa mempersembahkan 

korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang 
memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat 
baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang 
demikianlah yang berkenan kepada Allah.” (Ibrani 13:15-16) 
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b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   
   “Pakailah Waktu Anug’rah Tuhanmu” PKJ 274:1-3 

 
 
Semua Pakailah waktu anug’rah Tuhanmu, 
 hidupmu singkat bagaikan kembang. 
 Mana benda yang kekal di hidupmu? 
 Hanyalah kasih tak akan lekang. 
 Tiada yang baka di dalam dunia, 
 s’gala yang indah pun akan lenyap. 
 Namun, kasihmu demi Tuhan Yesus 
 sungguh bernilai dan tinggal tetap. 
 
Laki-laki  Jangan menyia-nyiakan waktumu, 
    hibur dan tolonglah yang berkeluh. 
Perempuan Biarlah lampumu t’rus bercahaya, 
    muliakanlah Tuhan di hidupmu. 
Semua Tiada yang baka di dalam dunia, 
 s’gala yang indah pun akan lenyap. 
 Namun, kasihmu demi Tuhan Yesus 
 sungguh bernilai dan tinggal tetap. 
 
Perempuan  Karya jerihmu demi Tuhan Yesus, 
    ‘kan dihargai benar oleh-Nya. 
Laki-laki  Kasih yang sudah kautabur di dunia, 
    nanti kautuai di surga mulia. 
Semua Tiada yang baka di dalam dunia, 
 s’gala yang indah pun akan lenyap. 
 Namun, kasihmu demi Tuhan Yesus 
   sungguh bernilai dan tinggal tetap. 

 
 

Berdiri 

 
 

c. Doa persembahan 
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19. NYANYIAN JEMAAT – “Allah Adalah Kasih dan Sumber Kasih” KJ 434:1,2 
 
 
 
 

Semua  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Semua “Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. 
 Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya: 
 Aku yang mendamaikan sengketamu.” 
 Allah adalah kasih dan Sumber kasih. 

Bukalah hatimu bagi firman-Nya. 
 Allah adalah kasih dan Sumber kasih. 

Bukalah hatimu bagi firman-Nya. 
 
20. PENGUTUSAN 

PF : Pergilah, teruslah berbuat baik, apa pun rintangannya! 
U :  Kita berjuang untuk menyatakan kebaikan secara radikal bagi 

semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan setiap hari, 
termasuk kepada orang-orang yang membenci kita, dengan 
kekuatan cinta kasih yang bersumber dari Tuhan. 

 
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 
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(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab) 
 
 

22. NYANYIAN JEMAAT – “Allah Adalah Kasih dan Sumber Kasih” KJ 434:4 
 
Semua Allah adalah kasih dan Sumber kasih. 

Bukalah hatimu bagi firman-Nya. 
 Allah adalah kasih dan Sumber kasih. 
 Bukalah hatimu bagi firman-Nya.  

“Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu. 
 Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu: 
 Aku ‘kan besertamu selamanya.” 
 Allah adalah kasih dan Sumber kasih. 

Bukalah hatimu bagi firman-Nya. 
 Allah adalah kasih dan Sumber kasih. 

    Bukalah hatimu bagi firman-Nya. 


