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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 : Haleluya! 
U : Pujilah TUHAN di surga, pujilah Dia di tempat tinggi!  
PL1 : Pujilah Dia, hai segala malaikat-Nya, 
U : pujilah Dia, hai segala tentara-Nya!  
PL1 : Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, 
U : pujilah Dia, hai segala bintang terang!  
PL1 : Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, 
U : hai air yang di atas langit!  
PL1 : Baiklah semuanya memuji nama TUHAN, 
U : sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta.  
PL1 : Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, 
U : dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. 
PL1 : Biarlah semuanya memuji-muji TUHAN, 
U : sebab hanya nama-Nya saja yang tinggi luhur, 
  keagungan-Nya mengatasi bumi dan langit. (Mazmur 148:1-6,13) 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Nyanyikanlah Nyanyian Baru” NKB 7:1,5,6 
 

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

Perempuan Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, 
Pencipta cakrawala. 

Laki-laki Segala Serafim, Kerubim, pujilah Dia 
besarkanlah nama-Nya. 

Semua  Bersorak-sorai bagi Rajamu! 
   Bersorak-sorai bagi Rajamu! 
 
Laki-laki Wahai raja-raja dan pembesar di bumi 

yang mem’rintah dunia. 
Perempuan Teruna, anak dara, yang tua dan yang muda, 

ucap syukur pada-Nya.  
Semua  Bersorak-sorai bagi Rajamu! 

   Bersorak-sorai bagi Rajamu! 
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Semua Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, 
semua ciptaan-Nya. 
Semesta alam, pujilah Tuhan yang di surga, 
nyanyikan: Haleluya! 

   Bersorak-sorai bagi Rajamu! 
   Bersorak-sorai bagi Rajamu! 

  
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, di Antiokhia, Paulus dan Barnabas bersaksi: 
  "Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami: “Aku telah 

menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang 
tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan 
sampai ke ujung bumi." Mendengar itu bergembiralah semua 
orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman 
Tuhan; dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang 
kekal, menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh 
daerah itu." (Kisah Para Rasul 13:47-49) 

 
 

6.  NYANYIAN JEMAAT – “Beribu Lidah Patutlah” KJ 294:1,5 
 
Semua Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku. 

Dan mewartakan kuasa-Nya dengan kidung merdu. 
 

Semua Tolonglah aku, ya Tuhan, mengangkat suaraku. 
‘Kan kusebar di dunia agungnya nama-Mu. 
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7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 
 

8. NYANYIAN JEMAAT – “Bila Kurenung Dosaku” PKJ 37:1-2 
 
Semua Bila kurenung dosaku pada-Mu, Tuhan, 

yang berulang kulakukan di hadapan-Mu. 
 Kasih sayang-Mu perlindunganku. 

Di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. 
Kasih sayang-Mu pengharapanku. 
Usapan kasih setia-Mu s’lalu kurindu. 
 

Semua Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, 
iri hati dan benciku kadang menjelma. 
Kasih sayang-Mu perlindunganku. 
Di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. 
Kasih sayang-Mu pengharapanku. 
Usapan kasih setia-Mu s’lalu kurindu. 

 
Berdiri 

 
9. BERITA ANUGERAH 

 

PF : "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang 
hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, 
yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dia yang 
tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, 
supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." (2Korintus 5:15,21) 

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

 
(SALAM DAMAI) 

 

10. NYANYIAN JEMAAT – “Nama Yesus Berkumandang” NKB 72:1,2 
 

Semua Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia! 
Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia! 
Hai, dengarkan panggilan-Nya 
dan tinggalkan dosamu: 
tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. 
Yesus, Kaulah Surya rahmat, Kaukobarkan hatiku. 
Bersyukur di jalan s’lamat, aku puji nama-Mu! 
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Semua Nama Yesus bercahaya di segala negeri; 
dalam t’rang penghiburan-Nya, pengharapan berseri! 
Nama itu mengenyahkan kegelapan dunia; 
kuasa dosa dikalahkan oleh nyala kasih-Nya! 
Yesus, Kaulah Surya rahmat, Kaukobarkan hatiku. 
Bersyukur di jalan s’lamat, aku puji nama-Mu! 
 

Duduk 

 
11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Kisah Para Rasul 11:1-18 
 
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, 
  “Bersyukurlah kepada TUHAN, panggillah nama-Nya, 

beritahukanlah perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa, 
masyhurkanlah, bahwa nama-Nya tinggi luhur! 
Bermazmurlah bagi TUHAN, sebab perbuatan-Nya mulia; 
baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi!” (Yesaya 12:4-5) 

 
b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   

   “Selama Bumi Didiami” KJ 298:1,2,4,5 
 
Semua Selama bumi didiami, 
 berbunga t’rus, berbuah baik, 
 Engkau, ya Allah, Bapa kami; 
 sembah syukur pada-Mu naik! 
 
Perempuan Selama orang berbahasa 
    dan bangsa-bangsa bertemu, 
    sabda kasih-Mu berkuasa 
    dan nama Yesus disebut. 
 
Laki-laki  Kaulah Terang dan Hidup kami; 
    pada-Mu maut menyerah. 
    Kristuslah Roti yang surgawi 
    dan kami jadi Tubuh-Nya. 
 
Semua Patut sujud segala makhluk 
 yang hidup dari tangan-Mu; 
 ya Bapa, oleh hadirat-Mu 
 harapan anak-Mu teguh. 

 
 

Berdiri 

 
c. Doa persembahan 
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19. NYANYIAN JEMAAT – “Keluar Dari Kaum” KJ 342:1,2 
 
Semua  Keluar dari kaum dan rumah bapakmu, 
   serahkan dirimu kepada rahmat Hu. 
   Percaya sabda-Nya. Berjalan dengan suka 
   ke tanah air baka yang tertentu di muka. 
 
Semua  Pergi dengan seg’ra ke lorong negeri 
   dan ke simpangannya yang buruk dan keji. 
   B’ri rumah-Ku penuh. Jemput segala orang 

ke rumah s’lamat-Ku; tempatnya tidak kurang. 
 

20. PENGUTUSAN 
PF : Pergilah, beritakanlah keselamatan bagi seluruh bangsa! 
U :  Kita pergi untuk mewartakan kabar keselamatan, supaya 

semakin banyak orang menyadari bahwa Tuhan pun 
menyayangi mereka. Dia mau agar kita semua mengalami 
sukacita hidup di dalam-Nya. 

 
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 – “Keluar Dari Kaum” KJ 342:3 
 
Semua  Keluar! Ajarlah seluruh dunia. 
   Taburkan Injil-Ku di sawah ladangnya! 
   Mau t’rang, maupun gelap di rumah dan kerjamu, 
   baik ingatlah tetap: ‘Ku menyertai kamu. 

 
 


