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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 : Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, 
U : kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya,   S e l a  
PL1 : supaya jalan-Mu dikenal di bumi, 
U : dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa.  
PL1 : Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah; 
U : kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu.  
PL1 : Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, 
U : sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil, 
  dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi.   S e l a  
PL1 : Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu, ya Allah, 
U : kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu.  
PL1 : Tanah telah memberi hasilnya; 
U : Allah, Allah kita, memberkati kita.  
PL1 : Allah memberkati kita; 
U : kiranya segala ujung bumi takut akan Dia! (Mazmur 67) 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Hai, Masyhurkanlah” KJ 6:1,4 
 

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

Semua Hai, masyhurkanlah Allahmu kudus; 
besar nama-Nya maklumkan terus. 
Agungkanlah Dia yang jaya megah; 
kekal dan mulia kerajaan-Nya. 

 
Semua Kepada-Nyalah syukur abadi! 

Kepada-Nyalah sembah tak henti, 
kuasa dan hikmat, pujian merdu, 
kemuliaan, hormat, dan kasih penuh! 
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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. SEPULUH PERINTAH TUHAN 
PL2 : Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku.  
U   : Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun  
  yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau 

yang ada di dalam air di bawah bumi.  
  Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. 
PL2 : Jangan menyebut nama TUHAN, Allahmu, dengan sembarangan.  
U   : Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 
PL2 : Hormatilah ayahmu dan ibumu. 
U  : Jangan membunuh.  
PL2 : Jangan berzinah.  
U : Jangan mencuri.  
PL2 : Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu.  
U : Jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu." (Kel 20). 

 
 

6.  NYANYIAN JEMAAT – “Yesus Sayang Padaku” KJ 184:1,4 
 
Semua Yesus sayang padaku; Alkitab mengajarku. 
  Walau ‘ku kecil, lemah, aku ini milik-Nya. 
  Yesus, Tuhanku, sayang padaku; 
  itu firman-Nya di dalam Alkitab. 
 
 
Semua  Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku; 
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  nanti ‘ku bersama-Nya tinggal dalam rumah-Nya. 
  Yesus, Tuhanku, sayang padaku; 

  itu firman-Nya di dalam Alkitab. 
 
 

7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 
 

8. NYANYIAN JEMAAT – “Kudaki Jalan Mulia” KJ 400:2,3 
 
Semua  ‘Ku tidak mau menetap  

di dalam bimbang dan gelap; 
rinduanku, tujuanku: 
tempat yang tinggi dan teguh. 
Ya Tuhan, angkat diriku 
lebih dekat kepada-Mu; 
di tempat tinggi dan teguh, 
Tuhan, mantapkan langkahku! 

 
Semua  ‘Ku ingin hidup yang benar, 

jauh dari tindak yang cemar; 
umat kudus memanggilku  
ke tempat tinggi dan teguh. 
Ya Tuhan, angkat diriku 
lebih dekat kepada-Mu; 
di tempat tinggi dan teguh, 
Tuhan, mantapkan langkahku! 

 
 

Berdiri 

 
 

9. BERITA ANUGERAH 
 

PF : "Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan 
kita ke dalam Kerajaan Anak-Nya yang kekasih; di dalam Dia kita 
memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa." (Kolose 1:13-14) 

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

 
(SALAM DAMAI) 

 
10.  NYANYIAN JEMAAT – “Yesus Telah Bangkit” PKJ 86:1-2 
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Pemandu : 
 

Semua : 
 
 

 
Semua : 

 
 
 
 

 

Duduk 

 
11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Wahyu 21:10,22 – 22:5 
 
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 
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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, 
  “. . .karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, 

marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah 
menurut cara yang berkenan kepada-Nya, dengan hormat dan 
takut.” (Ibrani 12:28) 

 
b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   

   “Ada Kota yang Indah Cerah” KJ 266:1-3 
 
Perempuan Ada kota yang indah cerah, 

nampaklah bagi mata iman: 
rumah Bapa di surga baka 
bagi orang yang sudah menang.  

Semua Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. 
Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai! 

 
Laki-laki Nun di sana bersama teman 

kita nyanyi pujian merdu, 
selamanya sentosa tent’ram, 
rasa duka terhapus penuh. 

Semua Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. 
Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai! 

 
Semua Pada Bapa, Pemurah 

kita patut bersyukur tetap: 
tiap hari kasih-Nya besar, 
hidup kita teriring berkat. 
Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. 
Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai! 

Berdiri 
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c. Doa persembahan 

 
19. NYANYIAN JEMAAT – “Kota Sion, Kota Allah” KJ 262:1,2 

 
 
 
Pemandu  

 
 
 
 
 
 
 
 
Semua  Putera serta putrimu cukup akan air sejuk. 
   Yang bersumber pada kasih, pantang takut dan keluh. 
   Siapa akan haus lagi, bila ada air sedap? 
   Rahmat, seperti Sumbernya tak henti, akan tetap.  
 
 

20. PENGUTUSAN 
PF : Pergilah, hiduplah sebagai orang-orang  
  yang layak menjadi warga kota Allah! 
U :  Kita berusaha untuk hidup memancarkan cahaya Kristus yang 

telah bangkit, sehingga layak menjadi warga kota Allah. kita pun 
akan pergi sambil menyatakan tanda-tanda kehadiran Allah di 
tengah dunia.  

 
 

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 
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(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab) 
 
 

22. NYANYIAN JEMAAT – “Kota Sion, Kota Allah” KJ 262:4 
 
Semua  Yesus, bila k’lak pun aku jadi warga kota-Mu, 
   walau dunia menekanku, ‘kan kupuji nama-Mu. 
   Kebesaran anak dunia akan hilang dan lenyap. 
   Hanya harta warga Sion dan sukanya yang tetap. 

 


