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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. PERKATAAN YESUS 
PL1 : Yesus berkata: 
  “Akulah pintu; barangsiapa masuk melalui Aku, ia akan selamat 
U : dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput.  
PL1 : Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh  
  dan membinasakan; 
U : Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, 
  dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.  
PL1 : Akulah gembala yang baik. 
U : Gembala yang baik memberikan nyawanya  
  bagi domba-dombanya; 
PL1 : Akulah gembala yang baik 
U : dan Aku mengenal domba-domba-Ku 
  dan domba-domba-Ku mengenal Aku  
PL1 : sama seperti Bapa mengenal Aku dan Aku mengenal Bapa, 
U : dan Aku memberikan nyawa-Ku bagi domba-domba-Ku. 
PL1 : Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku 
U : dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku,  
PL1 : dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka 
  dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya 
U : dan seorangpun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku. 
  (Yohanes 10:9-11,14-15,27-28) 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Gembala Baik Bersuling Nan Merdu” KJ 415:1,3 
 

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

Semua Gembala baik bersuling nan merdu, 
membimbing aku pada air tenang 
dan membaringkan aku berteduh 
di padang rumput hijau berkenan. 
O, Gembalaku itu Tuhanku, 
membuat aku tent’ram hening. 
Mengalir dalam sungai kasihku 
kuasa damai cerlang, bening. 
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Semua Di jalan maut kelam sekalipun 
‘ku tidak takut pada seteru, 
sebab Gembala adalah Teman 
dan Jurus’lamat bagi diriku. 

 O, Gembalaku itu Tuhanku, 
membuat aku tent’ram hening. 
Mengalir dalam sungai kasihku 
kuasa damai cerlang, bening. 

  
 

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, dalam penglihatan Yohanes, ada suara berkata: 
  "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang 

besar; dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya 
putih di dalam darah Anak Domba. Mereka tidak akan menderita 
lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan 
menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah 
takhta itu, akan menggembalakan mereka dan akan menuntun 
mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala 
air mata dari mata mereka." (Wahyu 7:14,16,17) 
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6.  NYANYIAN JEMAAT – “Puji Yesus” KJ 293:1,2 
 
Semua Puji Yesus! Pujilah Juruselamat! 
 Langit, bumi, maklumkan kasih-Nya! 
 Haleluya! Nyanyilah, para malaikat: 
 kuasa, hormat b’rilah kepada-Nya. 
 Selamanya Yesus Gembala kita, 
 siang-malam kita didukung-Nya. 
 Puji Dia! B’ritakan keagungan-Nya! 
 Puji Dia! Mari bernyanyilah! 
 
 
Semua Puji Yesus! Pujilah Juruselamat! 
 Pada salib, dosa dihapus-Nya. 
 Gunung Batu dan Pengharapan Abadi 
 dinyatakan di Bukit Golgota. 
 Haleluya! Hilanglah dukacita 
 oleh kuasa kasih setia-Nya. 
 Puji Dia! B’ritakan keagungan-Nya!  

Puji Dia! Mari bernyanyilah! 
 
 

7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
    

8. NYANYIAN JEMAAT – “Angin Ribut Menyerang” KJ 30a:1,3 
 
Semua Angin ribut menyerang menggetarkan hatiku; 

ombak ganas menerjang; aku lari pada-Mu. 
Jurus’lamat, tolonglah dan pandukan bidukku, 
hingga aku sampailah di labuhan yang teduh.  

 
Semua Kristus, Kau andalanku, Sumber Hidup yang Esa: 

Kaupulihkan yang sendu, buta, sakit, dan lemah. 
Dikau suci dan benar, aku ini bercela; 
walau hidupku cemar, Kau penuh anugerah. 
 

 
Berdiri 

 
 



 5 

9. BERITA ANUGERAH 
 
PF : "Akulah, Akulah yang menghibur kamu. Dia yang dipasung 

terbelenggu akan segera dibebaskan; ia tidak akan turun mati ke 
liang kubur, dan tidak akan kekurangan makanan. Aku menaruh 
firman-Ku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau 
dalam naungan tangan-Ku, supaya Aku kembali membentangkan 
langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion: 
Engkau adalah umat-Ku!" (Yesaya 51:12a,14,16) 

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

 
(SALAM DAMAI) 

 
 
10.  NYANYIAN JEMAAT – “Tuhankulah Gembalaku” KJ 285:1,4,5 

 
Semua Tuhankulah Gembalaku; 

oleh-Nya ‘ku tent’ram 
di padang hijau yang segar, 
di pinggir air tenang. 

 
Semua Engkau beri hidanganku 

di muka lawanku; 
Engkau urapi diriku 
dan cawanku penuh! 

 
Semua Kebajikan-Mu Kauberi 

seumur hidupku; 
kelak ‘ku tinggal s’lamanya 
di rumah Allahku. 
 

Duduk 
 

11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Mazmur 23 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HALELUYA!” 
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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 
 
 

17. DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami) 
 
18. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3) 
 

a. Ajakan Persembahan 
PL3 : Saudara-saudari, seperti pemazmur, kita berkata: 
  “Sesungguhnya, Allah adalah penolongku; Tuhanlah yang 

menopang aku. Dengan rela hati aku akan 
mempersembahkan korban kepada-Mu, bersyukur sebab 
nama-Mu baik, ya TUHAN. Sebab Engkau melepaskan aku 
dari segala kesesakan, dan mataku memandangi musuhku.” 
(Adpt. Mazmur 54:6,8,9) 
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b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   
   “Tuhan Dalam Surga” KJ 449:1-4 

 
Semua Tuhan dalam surga, Khalik dunia, 
 mengenal semua anak-anak-Nya. 
 
 
Perempuan Ia mendengarkan doa dan keluh; 
 Tuhan siang-malam Bapa bagimu! 
 
 
Laki-laki Hidup dan makanan diberikan-Nya, 
 Yang membuka tangan untuk yang lemah. 
 
 
Semua Mari kita cari Kerajaan-Nya 

tiap-tiap hari bagi dunia! 
 

 
Berdiri 

 
c. Doa persembahan 

 
 
19. NYANYIAN JEMAAT – “Tuhanlah Kekuatanku” PKJ 307 [3x] 

 
 
Semua  Tuhanlah kekuatanku, 
   Tuhanlah nyanyianku: 
   Dialah kes’lamatanku. 
   Jikalau Dia di pihakku, 
 terhadap siapakah ‘ku gentar? 
 

20. PENGUTUSAN 
 
PF : Pergilah dan percayalah, Tuhan selalu bertindak bagi kita! 
U :  Perlindungan dan pemeliharaan Tuhan tidak berkesudahan bagi 

kita, umat gembalaan-Nya. Kekuatan dan keselamatan dari 
Tuhan akan selalu nyata bagi orang yang percaya kepada-Nya. 
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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 – “Tuhanlah Kekuatanku” PKJ 307 [2x] 
 
Semua  Tuhanlah kekuatanku, 
   Tuhanlah nyanyianku: 
   Dialah kes’lamatanku. 
   Jikalau Dia di pihakku, 

    terhadap siapakah ‘ku gentar? 


