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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 : Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, 
U : tetapi TUHAN menolong aku.  
PL1 : TUHAN itu kekuatanku dan mazmurku; 
U : Ia telah menjadi keselamatanku.  
PL1 : Suara sorak-sorai dan kemenangan 
U : di kemah orang-orang benar: 
PL1 : "Tangan kanan TUHAN melakukan keperkasaan,  
U : tangan kanan TUHAN berkuasa meninggikan, 
  tangan kanan TUHAN melakukan keperkasaan!"  
PL1 : Aku tidak akan mati, tetapi hidup, 
U : dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan TUHAN.  
PL1 : TUHAN telah menghajar aku dengan keras, 
U : tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. 
  (Mazmur 118:13-18) 
 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Bersoraklah, Hai Alam Semesta” PKJ 6:1-2 
 

(prosesi Alkitab – simbol Firman Allah yang siap untuk diberitakan) 
 
Semua  Bersoraklah, hai alam semesta: “Kau Allahku!” 
   Di langit bergema pujian yang megah 
   dan bumi pun penuh pujian yang merdu. 
   Bersoraklah, hai alam semesta: “Kau Allahku!” 
 
 
Semua  Bersoraklah, hai alam semesta: “Kau Rajaku!” 
   Gereja bersyukur, bermadah, bermazmur; 
   di hati umatnya pujian menggema. 
 Bersoraklah, hai alam semesta: “Kau Rajaku!”  
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3. VOTUM 
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,  
  Pencipta dan Penyelamat dunia. 
U : (Menyanyikan “Amin” KJ 476b) 

 
 
4. SALAM 

PF : Damai sejahtera Yesus, Mesias yang bangkit, menyertai kita! 
U : Ya, damai-Nya beserta kita! 
 
 

Duduk 
 
 

5. NAS PEMBUKA 
PL2 : Saudara-saudari, di depan mahkamah agama, Petrus berkata: 
  "Kita harus lebih taat kepada Allah dari pada kepada manusia. 

Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu 
gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah 
ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanan-Nya menjadi 
Pemimpin dan Juruselamat, supaya Israel dapat bertobat dan 
menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala 
sesuatu itu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada 
semua orang yang mentaati Dia." (Kisah Para Rasul 5:29-32) 

 
 
6.  NYANYIAN JEMAAT – “Tuhanku Bangkit! Nyanyilah” KJ 211:1,5,6,7 

 
Semua Tuhanku bangkit! Nyanyilah: Haleluya! 

Kubur ditinggalkan-Nya, maut dikalahkan-Nya. 
Tuhanku bangkit! Nyanyilah: Haleluya! 
 

Laki-laki Tuhanku bangkit! Nyanyilah: Haleluya! 
“Ingat akan sabda-Nya, yang pernah diucap-Nya.” 
Tuhanku bangkit! Nyanyilah: Haleluya! 
 

Perempuan Tuhanku bangkit! Nyanyilah: Haleluya! 
“Setelah sengsara-Nya, Allah memuliakan-Nya.” 
Tuhanku bangkit! Nyanyilah: Haleluya! 
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Semua Tuhanku bangkit! Nyanyilah: Haleluya! 
Yang tersalib hiduplah! Kita hidup oleh-Nya! 
Tuhanku bangkit! Nyanyilah: Haleluya! 
 
 

7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
  

8. NYANYIAN JEMAAT – “Suara-Mu Kudengar” KJ 33:1,5 
 
Semua Suara-Mu kudengar memanggil diriku, 

supaya ‘ku di Golgota dibasuh darah-Mu! 
Aku datanglah, Tuhan, pada-Mu; 
dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. 
 

Semua Ya Yesus, Kauberi jaminan-Mu tetap: 
kepada orang beriman janji-Mu ‘kan genap! 
Aku datanglah, Tuhan, pada-Mu; 
dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. 
 
 

Berdiri 
 
 

9. BERITA ANUGERAH 
 
PF : "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah 

Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah 
membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan 
diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, 
dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. " (Roma 10:9-10) 

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

 
(SALAM DAMAI) 

 
 
10.  NYANYIAN JEMAAT – “Yesus Bangkit! Nyanyilah” KJ 187:1,2 

 
Semua  Yesus bangkit! Nyanyilah: Haleluya! 

Sungguh mulia hari-Nya! Haleluya! 
Yang di salib Golgota, Haleluya! 
Menebus manusia. Haleluya! 
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Semua  Naikkan puji dan syukur; Haleluya! 
    bagi Kristus, Rajamu. Haleluya! 
    Maut ditanggung oleh-Nya; Haleluya! 

 yang berdosa s’lamatlah. Haleluya! 
 

Duduk 
 

11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Yohanes 20:19-31 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HALELUYA!” 
 
Semua : “Haleluya”   GB 393 [2x] 

  
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 
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17. DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami) 
 

18. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3) 
 

a. Ajakan Persembahan 
PL3 : Saudara-saudari, Paulus berkata: 
  “Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita 

Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami 
telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan 
tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, . . . dan 
mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, yang 
melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang 
ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan 
terang.” (Kolose 1:3,4,12) 

 
b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   

   “Tuhan, Tolonglah, Bangunkan Iman” PKJ 282:1,3,6 
 
Pemandu Tuhan, tolonglah, bangunkan iman; 

pulihkanlah kasih yang remuk. 
Umat Tuhan, tolonglah, bangunkan iman; 

pulihkanlah kasih yang remuk. 
Semua Ubahlah hatiku, jamahlah diriku 

biar di tangan-Mu berbentuk. 
Tuhan, tolonglah, bangunkan iman; 
pulihkanlah kasih yang remuk. 

 
Laki-laki Harta dan karya, takhta dan nama 

kusembahkan bagi nama-Mu. 
Perempuan Harta dan karya, takhta dan nama 
 kusembahkan bagi nama-Mu. 
Semua  T’rimalah, ya Tuhan, baktiku bagi-Mu 

dan berkati akta imanku. 
Harta dan karya, takhta dan nama 
kusembahkan bagi nama-Mu. 
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Perempuan Kuingin hidup, ‘ku rindu kerja 
makin giat dan makin tekun. 

Laki-laki Kuingin hidup, ‘ku rindu kerja 
makin giat dan makin tekun. 

Semua Kuatkan batinku, hidupkan tekadku 
menjadi bentara kasih-Mu. 
Kuingin hidup, ‘ku rindu kerja 
makin giat dan makin tekun. 
 

Berdiri 
 

c. Doa persembahan 
 
 
19. NYANYIAN JEMAAT – “Kibarkan Panji Rajamu” KJ 206:1,3,4 

 
 
 
Pemandu  

 
 
 
 
Semua  Kibarkan panji Rajamu! 
   Semua bangsa dunia 
   melihat kasih Penebus 
   dan dihidupkan oleh-Nya.  
 
Semua Kibarkan panji Rajamu, 

supaya orang yang sesat 
di dalam iman bertelut 
dan minum air alhayat. 

 
 

20. PENGUTUSAN 
PF : Pergilah, hiduplah dalam iman kepada Kristus yang sudah bangkit! 
U :  Kita melangkah dalam keteguhan iman, sambil terus bersaksi 

tentang kebangkitan Kristus bagi dunia, supaya semakin banyak 
orang mengalami hidup yang penuh harapan dan sukacita 
bersama Dia. 
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21. BERKAT 
PF : “Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal 

telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung 
segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita, kiranya memperlengkapi 
kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, 
dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepada-Nya, 
oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-
lamanya! Amin.” (Ibrani 13:20-21) 

 
 U : “Amin” PKJ 293 

 
 

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab) 
 
 

22. NYANYIAN JEMAAT – “Kibarkan Panji Rajamu” KJ 206:5 
 
Semua  Kibarkan panji Rajamu 
   setinggi langit yang cerah! 
   Saliblah kemegahanmu 
   dan Kristus harapanmulah! 


