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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 memuji TUHAN, yang telah memberi nasihat kepadaku, 
U : ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku.  
PL1 : Aku senantiasa memandang kepada TUHAN; 
U : karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah.  
PL1 : Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, 
U : bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram;  
PL1 : sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, 
U : dan tidak membiarkan Orang Kudus-Mu melihat kebinasaan.  
PL1 : Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan; 
U : di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, 
  di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. (Mazmur 16:7-11) 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Cakrawala dan Malaikat” GB 201:1-2 
 

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

 
Semua  Cakrawala dan malaikat, mari puji Allahmu! 
    Surya, bulan, bintang-bintang, puji Yang menciptamu! 
    Allah Bapa t’lah bersabda, jagad patuh pada-Nya: 
    oleh hukum yang abadi Ia bimbing semesta. 
 
Semua  Puji Allah Mahamulia; janji dipenuhi-Nya. 
    Diberi-Nya kemenangan bagi yang dipilih-Nya. 
    Maut dan dosa dikalahkan; umat Allah s’lamatlah. 

  Surga dan seisi dunia, puji, puji nama-Nya. 
 
3. VOTUM 

PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,  
  Sumber keselamatan dunia. 
U : (Menyanyikan “Amin” KJ 476b) 
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4. SALAM 
PF : Damai sejahtera Yesus, Mesias yang bangkit, menyertai kita! 
U : Ya, damai-Nya beserta kita! 

 

Duduk 
 
 

5. KETIKA ALLAH MEMULIHKAN (When God Heals, karya M.S. Lowndes)  
N . . . . . .  

 
6.  NYANYIAN JEMAAT – “Kudengar Berkat-Mu Turun” KJ 235:1,3 

 
Semua  Kudengar berkat-Mu turun 
    bagai hujan yang lebat, 
    menghidupkan padang gurun 
    dan menghibur yang penat. 
    Aku pun, aku pun, ya, berkati aku pun! 
 
Semua  Mampirlah, ya Jurus’lamat, 
    Kau dambaan hatiku; 
    aku rindu amat sangat 
    mendengar panggilan-Mu. 
    Aku pun, aku pun, Yesus panggil aku pun! 
 

7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 
 

8. NYANYIAN JEMAAT – “Tuhan Allah, Janganlah” PKJ 45:1,3 
 
 
 
Pemandu : 
Semua :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdiri 
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9. BERITA ANUGERAH 
 

PF : "Sebab bukan untuk selama-lamanya Aku hendak berbantah, dan 
bukan untuk seterusnya Aku hendak murka, supaya semangatmu 
jangan lemah lesu di hadapan-Ku, padahal Akulah yang membuat 
nafas kehidupan. Aku telah melihat segala jalanmu itu, tetapi Aku 
akan menyembuhkan dan akan menuntunmu dan akan 
memulihkanmu dengan penghiburan; juga pada bibir orang-
orangnya yang berkabung Aku akan menciptakan puji-pujian." 

(Adpt. Yesaya 57:16,18-19a) 
  Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. 
U : Syukur kepada Allah. 

 
(SALAM DAMAI – membuat tanda simbolik) 

 
10.  NYANYIAN JEMAAT – “Dihapuskan Dosaku” KJ 36:1,4 

 
Semua Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus; 
 aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. 
   O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku! 
   Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. 
 
Semua Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus; 
 Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. 
   O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku! 
 Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. 

 

Duduk 

 
11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Yohanes 20:19-31 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HALELUYA!” 
 

Semua : “Haleluya, Haleluya” KJ 472:1,5 
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Semua  Puji Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah, Jurus’lamat; 
    sudah bangkit, akan datang; Haleluya, Haleluya! 
 

13. KHOTBAH  
 

14. SAAT TEDUH 
 

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

iman kita dalam kata dan nada: 
 

Aku Percaya 
(KJ 280:1-3) 

 

Aku percaya Allah yang kekal, 
yang oleh Sabda kita kenal: 

Bapa Pencipta alam semesta, 
yang mengasihi manusia. 

 
Aku percaya Putra Tunggal-Nya 

yang disalibkan di Golgota, 
yang dari kubur bangkit dan menang, 

naik ke surga dalam terang. 
 

Aku percaya pada Roh Kudus 
yang mendiami kita terus. 

Aku percaya G’reja yang esa; 
‘ku jadi suci di dalamnya. 

 

Duduk 

 
16. DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami) 
 

17. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3) 
 

a. Ajakan Persembahan 
PL3 : Saudara-saudari, pemazmur berkata: 
  “Sungguh, bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, 

dan layaklah memuji-muji itu. Ia menyembuhkan orang-orang 
yang patah hati dan membalut luka-luka mereka; Bernyanyilah 
bagi TUHAN dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi 
Allah kita dengan kecapi! Ia memberikan kesejahteraan 
kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan 
gandum yang terbaik.” (Mazmur 147:1,3,7,14) 
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Apabila bapak, ibu, saudara-saudari ingin memberikan 
persembahan, dapat dilakukan melalui transfer ke rekening 
gereja. Tuhan memberkati. 

 
b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   

   “Pada-Mu, Tuhan dan Allahku” KJ 367:1,6 
 
Semua Pada-Mu, Tuhan dan Allahku, kupersembahkan hidupku: 

dari-Mu jiwa dan ragaku, – hanya dalam-Mu 'ku teduh. 
Hatiku yang Engkau pulihkan pada-Mu juga kuberikan. 

 
Semua Ya Yesus, nama-Mu kiranya dalam hatiku tertera, 
 supaya kasih selamanya dalam hidupku nyatalah: 
 Seluruh kata dan kerjaku biar penuh dengan nama-Mu! 
 

Berdiri 

 
c. Doa persembahan 

 
 
18. NYANYIAN JEMAAT – “Tuhan, Tolonglah, Bangunkan Iman” PKJ 282:1,4 

 
Semua Tuhan, tolonglah, bangunkan iman; 

pulihkanlah kasih yang remuk. 
Tuhan, tolonglah, bangunkan iman; 
pulihkanlah kasih yang remuk. 
Ubahlah hatiku, jamahlah diriku 
biar di tangan-Mu berbentuk. 
Tuhan, tolonglah, bangunkan iman; 
pulihkanlah kasih yang remuk. 

 
Semua Urapi, Tuhan, bibir mulutku 

jadi saksi kebaikan-Mu. 
  Urapi, Tuhan, bibir mulutku 
 jadi saksi kebaikan-Mu. 
  Pakailah diriku, berkati budiku 

untuk melukiskan kasih-Mu. 
Urapi, Tuhan, bibir mulutku 
jadi saksi kebaikan-Mu. 
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19. PENGUTUSAN 
PF : Pergi dan katakanlah: Yesus, Sang Pemulih kehidupan,  
  telah bangkit dan hidup! 
U :  Di dalam Yesus yang bangkit, kita dipulihkan.  
  Bersama Dia, kita pergi untuk memulihkan kehidupan dunia! 
 
 

20. BERKAT 
PF : “Kiranya Bapa, Anak, dan Roh Kudus 
   menganugerahimu hati yang menyembah, 
   memenuhi hidupmu dengan sukacita, dan 
   mendorongmu untuk pergi mengatakan kabar keselamatan, 
  sampai seluruh dunia menyadari dan mengalami kehadiran-Nya.” 

(DWE) 

U : “Amin” GB 402c 

 
 
 

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

 
 

21. NYANYIAN JEMAAT – “Jika Padaku Ditanyakan” KJ 432:2 
 
Semua Jika padaku ditanyakan 
    apa akan kusampaikan 
    pada dunia yang penuh dengan cobaan, 
    aku bersaksi dengan kata, 
    tapi juga dengan karya 
    menyampaikan kasih Allah yang sejati. 
    T’lah tersedia bagi kita 
    pengampunan dan anug’rah, 
    kes’lamatan dalam Kristus, Putera-Nya. 
 K’rajaan Allah penuh kurnia 

itu berita bagi isi dunia. 

 


