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PERSIAPAN 
a. Saat Teduh 
b. Sebelum ibadah dimulai, organis/pianis melantunkan lagu-lagu gerejawi. 
c. Lonceng berbunyi. 
d. Pembacaan Pokok-pokok Warta Jemaat  

 

Berdiri 

 
 

1.  MAZMUR PEMBUKA 
PL1 : TUHAN adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.  
U : Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, 
PL1 : Ia membimbing aku ke air yang tenang;  
U : Ia menyegarkan jiwaku. 
PL1 : Ia menuntun aku di jalan yang benar 
U : oleh karena nama-Nya.  
PL1 : Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, 
U : aku tidak takut bahaya, 
PL1 : sebab Engkau besertaku; 
U : gada-Mu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku.  
PL1 : Engkau menyediakan hidangan bagiku, 
U : di hadapan lawanku; 
PL1 : Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak; 
U : pialaku penuh melimpah.  
PL1 : Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, 
U : seumur hidupku; 
PL1 : dan aku akan diam dalam rumah TUHAN 
U : sepanjang masa. (Mazmur 23) 

 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Tuhankulah Gembalaku” KJ 285:1,2 
 

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

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

 
Semua Jiwaku disegarkan-Nya 

dan kar’na nama-Nya 
ditunjukkan-Nya jalanku 
yang lurus dan baka. 



KEBAKTIAN LIVE STREAMING 

 

3 

3. VOTUM 
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, Sang Pencipta, 

Penyelamat, dan Pembaru kehidupan. 
U : (Menyanyikan “Amin” KJ 476b) 

 
 
4. SALAM 

PF : Damai sejahtera Allah menyertai kita! 
U : Ya, damai-Nya beserta kita! 
 
 

Duduk 

 
 

5. NAS PEMBUKA 
PL2 : Saudara-saudari, Yesus berkata: 
  "Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus Aku, 

selama masih siang; akan datang malam, di mana tidak ada 
seorangpun yang dapat bekerja. Selama Aku di dalam dunia, 
Akulah terang dunia." (Yohanes 9:4-5) 

 
6.  NYANYIAN JEMAAT – “Buatlah P’litaku T’rus Bernyala” KMM 109:1,4 

 
Semua Buatlah p’litaku t’rus bernyala, 

Tuhan, b’rikanlah minyaknya. 
Buatlah p’litaku t’rus bernyala, 
hingga Fajar Agung merekah. 
Hosiana, hosiana, Maharaja alam semesta. 
Hosiana, hosiana, Maharaja semesta. 

 
Semua Buatlah ‘ku tetap mengasihi, 

melayani di dunia. 
Buatlah ‘ku tetap mengasihi 
hingga Fajar Agung merekah. 
Hosiana, hosiana, Maharaja alam semesta. 
Hosiana, hosiana, Maharaja semesta. 

 
 



KEBAKTIAN LIVE STREAMING 

 

4 

7. LILIN PRAPASKAH dan PENGAKUAN DOSA 
 
PL2 : Cerahnya kehidupan berubah jadi redup ketika manusia saling 

menuding, menjatuhkan, mengambil nyawa sesamanya, bahkan 
tega menghancurkan dunia yang Allah ciptakan. Ketidakpedulian 
merajalela, kebinasaan siap menelan, kepedihan pun melukai jiwa. 
Namun, Allah tidak diam. Dia menghadirkan terang-Nya untuk 
menuntun manusia keluar dari gelapnya penderitaan. 

  Maukah kita hidup dalam terang-Nya? 
   

Hening 
   
PL2 : Ketika memadamkan lilin ini, kita menyadari betapa gelap dan 

mencekamnya kehidupan tanpa cahaya kasih Tuhan. 
 

Lilin Prapaskah IV dipadamkan 

 
U : (Menyanyikan “Tuhan, Kasihani” KJ 42) 

   
 
PL2 : Mari kita berdoa. 
  Ya Tuhan, kami datang dan mengaku dosa kepada-Mu dalam doa 

pribadi kami. 
 

(umat melakukan doa pengakuan dosa secara pribadi) 
 

PL2 : Kami mengaku sebagai pengikut Kristus, Sang Terang dunia, namun 
hidup kami dikuasai kegelapan dan tidak mendatangkan kebaikan 
bagi sesama. Kami mohon: 

U : (Menyanyikan “Tuhan, Kasihani” KJ 42) 
 
PL2 : Tuhan, dengarkanlah permohonan kami. 
U : Amin. 

 

Berdiri 
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8. BERITA ANUGERAH 
 

PF : ". . . Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada 
kegelapan. . . Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada 
di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan 
yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita dari 
pada segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia 
dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan 
menyucikan kita dari segala kejahatan." (1Yohanes 1:5,7,9) 

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

 
(SALAM DAMAI – membuat tanda simbolik) 

 
 
9.  NYANYIAN JEMAAT – “Ambil Dunia, B’ri ‘Ku Yesus” NKB 178:1,3 

 
Semua Ambil dunia, b’ri ‘ku Yesus, yang setia janji-Nya; 

dan kasih-Nya pun abadi, tak berubah s’lamanya.  
 O betapa luhur, mulia, luas, lebar kasih-Nya! 

Sungguh purna tebusan-Nya memberi hidup baka! 
 
Semua Ambil dunia, b’ri ‘ku Yesus – kudambakan senyum-Nya. 

Di sepanjang kembaraku, ‘ku dipimpin terang-Nya. 
 O betapa luhur, mulia, luas, lebar kasih-Nya! 

Sungguh purna tebusan-Nya memberi hidup baka! 
 

Duduk 

 
10. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 
 

11. PEMBACAAN ALKITAB – Efesus 5:8-14 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HOSIANA!” 
 
Semua : “Hosiana”  KJ 473b 
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12. KHOTBAH  
 
 

13. SAAT TEDUH 
 
 

14. PENGAKUAN IMAN 
PL3 : Dengan sikap berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman 

kita menurut Pengakuan Iman Rasuli: 
 

Aku percaya kepada Allah, . . . 
 

Duduk 

 
15. DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami) 
 
16. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3) 
 

a. Ajakan Persembahan 
PL3 : Saudara-saudari, 
  “Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya 

untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah orang yang 
takut akan TUHAN berkata: "Bahwasanya untuk selama-
lamanya kasih setia-Nya!" Tuhanlah Allah, Dia menerangi 
kita.” (Mazmur 118:1,4,27a) 
Apabila bapak, ibu, saudara-saudari ingin memberikan 
persembahan, dapat dilakukan melalui transfer ke 
rekening gereja. Tuhan memberkati. 

 
b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   

   “Mercu Suar Kasih Bapa” NKB 206:1, 3 
 
Semua Mercu suar kasih Bapa 

memancarkan sinar-Nya. 
Namun suluh yang di pantai, 
kitalah penjaganya.  
Pelihara suluh pantai 
walau hanya k’lip kelap. 
Agar tiada orang hilang 
di lautan yang gelap. 
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Semua Peliharalah suluhmu, 
agar orang yang cemas, 
yang mencari pelabuhan, 
dari mara terlepas.  

 Pelihara suluh pantai 
walau hanya k’lip kelap. 
Agar tiada orang hilang 
di lautan yang gelap. 
 

Berdiri 

 
c. Doa persembahan 

 
 
17. NYANYIAN JEMAAT – “Yesus Menginginkan Daku” KJ 424:1,3 

 
Semua Yesus menginginkan daku 

bersinar bagi-Nya, 
di mana pun ‘ku berada, 
‘ku mengenangkan-Nya.  
Bersinar, bersinar; 
itulah kehendak Yesus; 
bersinar, bersinar, 
aku bersinar terus. 

 
Semua Ku mohon Yesus menolong 

menjaga hatiku. 
agar bersih dan bersinar 
meniru Tuhanku.  

 Bersinar, bersinar; 
itulah kehendak Yesus; 
bersinar, bersinar, 
aku bersinar terus. 

 
 
18. PENGUTUSAN 

PF : Pergilah, hiduplah sebagai anak-anak terang! 
U :  Bersama Yesus, kita akan menghasilkan buah kehidupan yang 

mencerminkan identitas kita sebagai anak-anak terang, 
sehingga kegelapan lenyap, kebaikan tersemai, dan Tuhan 
dipermuliakan. 
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19. BERKAT 
PF : “Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil 

kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan 
melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, 
sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya 
kuasa sampai selama-lamanya! Amin.” (1Petrus 5:10-11) 

 
U : “Amin” PKJ 292 

 
 

(Sebelum turun dari mimbar, PF Mengucapkan: 
“Selamat Hari Minggu, Tuhan beserta kita!”) 

 
 

20. NYANYIAN JEMAAT – “Yesus Menginginkan Daku” KJ 424:4 
 
Semua Aku pun ingin bersinar 

dan melayani-Nya, 
hingga di surga ‘ku hidup 
senang bersama-Nya.  

 Bersinar, bersinar; 
itulah kehendak Yesus; 
bersinar, bersinar, 
aku bersinar terus. 


