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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 mengasihi TUHAN, sebab Ia mendengarkan 
U : suaraku dan permohonanku.  
PL1 : Sebab Ia menyendengkan telinga-Nya kepadaku, 
U : maka seumur hidupku aku akan berseru kepada-Nya.  
PL1 : Bagaimana akan kubalas kepada TUHAN 
U : segala kebajikan-Nya kepadaku?  
PL1 : Aku akan mengangkat piala keselamatan, 
U : dan akan menyerukan nama TUHAN,  
PL1 : akan membayar nazarku kepada TUHAN 
U : di depan seluruh umat-Nya. (Mazmur 116:1-2,12-14) 
 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Bersyukurlah Pada Tuhan” PKJ 7:1,2 
 

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

Semua  Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya! 
   Bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah! 
   Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. 
   Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. 
 
Semua  Hatiku siap, ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, 
    kar’na Engkau Mahabaik, setia, dan benar. 
   Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. 
   Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. 

 
 

3. VOTUM 
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,  
  Sumber keselamatan dunia. 
U : (Menyanyikan “Amin” KJ 476b) 

 
 



KEBAKTIAN LIVE STREAMING 3 

4. SALAM 
PF : Damai sejahtera Yesus, Mesias yang bangkit, menyertai kita! 
U : Ya, damai-Nya beserta kita! 

 

Duduk 
 

5. DIA YANG BERJALAN BERSAMAKU (John W. Peterson, Bibliografi) 

N . . . . . 
 
6.  NYANYIAN JEMAAT – “Buka Mataku” PKJ 197 [2x] 

 
Semua Buka mataku melihat-Mu, Yesus; 

kuingin dekat-Mu menyatakan kasih. 
Buka telingaku untuk mendengar-Mu. 
O, buka mataku melihat-Mu, Yesus. 

 
7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 

 
8. NYANYIAN JEMAAT – “Maukah ‘Kau Dibebaskan” GB 330:1,2 

 
Semua  Maukah ‘kau dibebaskan dari beban berat? 
   Apakah ‘kau rindukan kawan tempat berkeluh? 
   Sobat, ‘kau kenalkah Yesus Tuhanku? 

   Tahukah ‘kau kasih-Nya sertamu sampai akhir zaman. 
 

Semua  Hilangkah harapanmu, pudarkah cah’yamu? 
   Saat penat jiwamu, adakah penolongmu? 
   Sobat, ‘kau kenalkah Yesus Tuhanku? 

   Tahukah ‘kau kasih-Nya sertamu sampai akhir zaman. 
 

Berdiri 
 

9. BERITA ANUGERAH 
 

PF : ". . . Aku akan mengarahkan mata-Ku kepada mereka untuk 
kebaikan mereka, . . . Aku akan membangun mereka, bukan 
meruntuhkannya; Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku 
akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal Aku, yaitu 
bahwa Akulah TUHAN. Mereka akan menjadi umat-Ku dan Aku ini 
akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepada-
Ku dengan segenap hatinya." (Yeremia 24:6-7) 
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. 

U : Syukur kepada Allah. 
 

(SALAM DAMAI – membuat tanda simbolik) 
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10.  NYANYIAN JEMAAT – “Sungguh Indah Kabar Mulia” KJ 383:1,5 
 
Semua Sungguh indah kabar mulia; hai, percayalah! 
 Yesus Kristus tak berubah s’lama-lamanya! 
 Darah-Nya tetap menghapus dosa dan cela. 
 Ia hibur yang berduka. Puji nama-Nya! 

Baik kemarin, hari ini, s’lama-lamanya 
Yesus Kristus tak berubah, puji nama-Nya! 
Puji nama-Nya, puji nama-Nya! 
Yesus Kristus tak berubah, puji nama-Nya! 

 
Semua Waktu murid ke Emaus, Yesus beserta; 
 kita pun di jalan hidup disertai-Nya. 
 Yang terangkat dan kembali, Yesus inilah! 
 Kita ‘kan melihat Dia datang segera!  

Baik kemarin, hari ini, s’lama-lamanya 
Yesus Kristus tak berubah, puji nama-Nya! 
Puji nama-Nya, puji nama-Nya! 
Yesus Kristus tak berubah, puji nama-Nya! 

 

Duduk 

 
11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Lukas 24:13-35 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HALELUYA!” 
 

Semua : “Haleluya, Haleluya” KJ 472:1,5 

 
 

Semua  Puji Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah, Jurus’lamat; 
    sudah bangkit, akan datang; Haleluya, Haleluya! 
 

13. KHOTBAH  
 

14. SAAT TEDUH 
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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, bersama pemazmur, kita berkata: 
  “Kami bersyukur kepada-Mu, ya Allah, kami bersyukur, dan 

orang-orang yang menyerukan nama-Mu menceritakan 
perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib.” (Mazmur 75:2) 

 
Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening 
gereja. Tuhan memberkati. 
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b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   
   “Beribu Lidah Patutlah” KJ 294:1,2,5 

 
Semua Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku. 

Dan mewartakan kuasa-Nya dengan kidung merdu. 
 

Semua Yesus, nama-Mu cukuplah menghibur yang sedih, 
membuat hati tenteram, merawat yang pedih. 

 
Semua Tolonglah aku, ya Tuhan, mengangkat suaraku. 

‘Kan kusebar di dunia agungnya nama-Mu. 

 
 

Berdiri 

 
 
c. Doa persembahan 

 
 
18. NYANYIAN JEMAAT – “Junjungan yang Kupilih” NKB 87:1,3 

 
Semua  Junjungan yang kupilih: Yesusku, Penebus. 
   Yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. 
   Kendati banyak orang mengejek, mencela, 
   kuikut suara-Nya, lembut mesra. 
   Benar, benarlah hidup Yesusku. 
   Bersamaku di jalanku, suara-Nya kudengar. 
   Benar, benarlah hidup Yesusku. 
   Di mana Dia kudengar? Di dalam hatiku. 
 
Semua  Menyanyilah umat-Nya, memuji Tuhanmu! 

Nyanyikan: Haleluya, agungkan Rajamu. 
Harapan bagi orang yang mau mencari-Nya, 
sebab Yesusmu hidup selamanya. 

    Benar, benarlah hidup Yesusku. 
    Bersamaku di jalanku, suara-Nya kudengar. 
    Benar, benarlah hidup Yesusku. 
 Di mana Dia kudengar? Di dalam hatiku. 
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19. PENGUTUSAN 
PF : Pergilah dan katakanlah:  
  Yesus yang bangkit itu selalu hadir bersama kita! 
U :  Kiranya kita dimampukan untuk selalu mengenali Dia  
  yang berjalan bersama kita, serta dianugerahkan semangat 

untuk bersaksi tentang kebangkitan-Nya bagi 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. 


