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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 akan memuji Engkau, ya TUHAN, 
U : sebab Engkau telah menarik aku ke atas, 
  dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku.  
PL1 : TUHAN, Allahku, kepada-Mu aku berteriak minta tolong, 
U : dan Engkau telah menyembuhkan aku.  
PL1 : TUHAN, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, 
U : Engkau menghidupkan aku 
  di antara mereka yang turun ke liang kubur. 
PL1 : Aku yang meratap telah Kauubah menjadi orang yang menari-nari, 
U : kain kabungku telah Kaubuka, 
  pinggangku Kauikat dengan sukacita,  
PL1 : supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu 
U : dan jangan berdiam diri. 
PL1 : TUHAN, Allahku, untuk selama-lamanya 
U : aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. (Mazmur 30:2-4,12-13) 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Mari, Bernyanyi Sertaku” KMM 43 [2x] 
 

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

Semua  Mari, bernyanyi sertaku, 
nyaringkan Haleluya, Amin. 
Mari, bersoraklah, muliakanlah Tuhanmu. 
Mari, berdoa sertaku, 
yakinlah Tuhan Yesus hadir. 
Dia selamanya Sumber kurnia. Pujilah! 
Pujilah atas karya-Nya, 
pujilah Dia yang menang. 
Sang Bapa, Putra, Roh Kudus, pujilah. 
Mari, gembira sertaku: 
kitalah anak-anak Allah 
dan ahli waris-Nya dalam Putra-Nya. Pujilah! 
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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 Kristus, Mesias yang bangkit, menyertai kita! 
U : Ya, damai-Nya beserta kita! 
 

Duduk 
 

5. NAS PEMBUKA 
PL2 : Saudara-saudari, nabi Hosea berkata: 
  "Mari, kita akan berbalik kepada TUHAN, sebab Dialah yang telah 

menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul 
dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 
dua hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita 
akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha 
sungguh-sungguh mengenal TUHAN; Ia pasti muncul seperti fajar, Ia 
akan datang kepada kita seperti hujan, seperti hujan pada akhir 
musim yang mengairi bumi." (Hosea 6:1-3) 

 
6.  NYANYIAN JEMAAT – “Segala Benua dan Langit Penuh” KJ 281:1,2 

 
Semua Segala benua dan langit penuh 

dengan bunyi Nama yang sangat merdu, 
penghiburan orang  berhati penat, 
pengharapan orang yang sudah sesat. 
Nama itu suci kudus. 
Siapa belum mengenal Penebus? 
 

Semua Sesungguhnya Yesus yang layak benar 
dib’ri Nama itu, kudus dan besar, 
yang oleh sengsara kematian-Nya 
memb’ri keampunan dan damai baka. 
Nama itu suci kudus. 

    Siapa belum mengenal Penebus? 
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7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 

8. NYANYIAN JEMAAT – “Maukah ‘Kau Dibebaskan” GB 330:1,2 
 
 
 

Perempuan  
    
 
 
 
 
Semua   

    
 

 
 
 
 
 
 
 
Laki-laki  Hilangkah harapanmu, pudarkah cah’yamu? 
   Saat penat jiwamu, adakah penolongmu? 
Semua  Sobat, ‘kau kenalkah Yesus Tuhanku? 

   Tahukah ‘kau kasih-Nya sertamu sampai akhir zaman. 
 

Berdiri 
 

9. BERITA ANUGERAH 
 
PF : "Tetapi beginilah perjanjian yang Kuadakan dengan kaum Israel 

sesudah waktu itu, demikianlah firman TUHAN: Aku akan menaruh 
Taurat-Ku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati 
mereka; maka Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan 
menjadi umat-Ku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya 
atau mengajar saudaranya dengan mengatakan: Kenallah TUHAN! 
Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal Aku, demikianlah 
firman TUHAN, sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan 
tidak lagi mengingat dosa mereka." (Yeremia 31:33-34) 

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

 
(SALAM DAMAI) 
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10.  NYANYIAN JEMAAT – “‘Ku Heran, Allah Mau Memb’ri” KJ 387:1-3 
 
Perempuan ‘Ku heran, Allah mau memb’ri rahmat-Nya padaku 

dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku! 
Semua Namun ‘ku tahu yang kupercaya 

dan aku yakin ‘kan kuasa-Nya, 
Ia menjaga yang kutaruhkan 
hingga hari-Nya kelak! 

 
Laki-laki ‘Ku heran, oleh rahmat-Nya hatiku beriman 

dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tent’ram. 
Semua Namun ‘ku tahu yang kupercaya 

dan aku yakin ‘kan kuasa-Nya, 
Ia menjaga yang kutaruhkan 
hingga hari-Nya kelak! 
 

Semua ‘Ku heran, oleh Roh Kudus ‘ku sadar dosaku 
dan dalam Firman kukenal siapa Penebus. 
Namun ‘ku tahu yang kupercaya 
dan aku yakin ‘kan kuasa-Nya, 
Ia menjaga yang kutaruhkan 
hingga hari-Nya kelak! 
 

Duduk 
 

11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Yohanes 21:1-14 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HALELUYA!” 
 

Semua : “Haleluya”   GB 393 [2x] 
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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-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling 

mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah; dan setiap 
orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. 
Barangsiapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab 
Allah adalah kasih.” (1Yohanes 4:7-8) 

 
b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   

   “Tuhan, Engkaulah Hadir” NKB 216:1-3 
 
Semua  Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku; 

sama dengan udara, kuhirup kasih-Mu. 
Dalam denyut jantungku, kuasa-Mu bekerja; 
tubuh dan pancaindra, ‘Kau menggerakkannya. 
Dikau yang kukasihi dalam sesamaku; 
Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu! 

 
 
Perempuan Juga di pekerjaan, ‘Kau, Tuhan, beserta, 
    juga Engkau dengarkan lagu keluh-kesah; 
Laki-laki  lagu mesin dan martil bising dan menderu, 
    lagu peras keringat naik kepada-Mu. 
Semua  Dikau yang kukasihi dalam sesamaku; 

Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu! 
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Laki-laki  Di dalam suka-duka ‘Kau ingin beserta, 
    turut memperjuangkan damai sejahtera. 
Perempuan ‘Kau datang dalam Kristus, dosa dihapus-Nya. 
    Dalam Kerajaan-Mu, Kauubah dunia. 
Semua  Dikau yang kukasihi dalam sesamaku; 

Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu! 
 

 
Berdiri 

 
c. Doa persembahan 

 
19. NYANYIAN JEMAAT – “Yesus Segala-galanya” KJ 396:1,4 

 
Semua Yesus segala-galanya, Mentari hidupku. 

Sehari-hari Dialah Penopang yang teguh. 
Bila ‘ku susah, berkesah, aku pergi kepada-Nya: 
Sandaranku, Penghiburku, Sobatku. 

 
Semua Yesus segala-galanya, Temanku terdekat; 

pada-Nya aku berserah sekarang dan tetap. 
Hidupku indah mulia, bersama-Nya bahagia, 
hidup kekal, kar’na kenal Sobatku. 

 
20. PENGUTUSAN 

PF : Pergilah, kenalilah Yesus yang selalu hadir  
  dalam seluruh pengalaman hidup kita! 
U :  Yesus telah bangkit dan selalu ada untuk menopang, menghibur, 

meneguhkan, dan memberkati setiap orang yang percaya 
kepada-Nya. Kiranya mata dan hati kita selalu terbuka untuk 
menyadari kehadiran-Nya itu. Dialah Sobat yang setia. 

 
 

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) 
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U : “Amin” PKJ 293 

 
 

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab) 
 
 

22. NYANYIAN JEMAAT – “Yesus Segala-galanya” KJ 396:3 
 
Semua Yesus segala-galanya, setia padaku; 

tak akan ‘ku menyangkal-Nya, Teman setiaku. 
Bersama-Nya ‘ku tak sesat, Ia menjagaku tetap: 

   Ia tetap Kawan erat, Sobatku. 
 


