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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 : Pujilah TUHAN, hai segala bangsa, 
U : megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa!  
PL1 : Sebab kasih-Nya hebat atas kita, 
U : dan kesetiaan TUHAN untuk selama-lamanya. 
  Haleluya! (Mazmur 117) 
 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Segala Suku Bangsa” PKJ 305 [3x] 
 

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

Semua Segala suku bangsa, agungkan Tuhan! 
Segala suku bangsa, megahkan nama-Nya! 

 
 

3. VOTUM 
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,  
  Sumber keselamatan 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. CINTA PERSAUDARAAN (disadur dari  karya William Bausch) 
N . . . . . 
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6.  NYANYIAN JEMAAT – “Alangkah Indahnya” KJ 448:1,3 
 
Semua  Alangkah indahnya serikat beriman, 
    cerminan kasih Tuhannya di dalam surga t’rang. 
 
Semua  Sengsara dan beban ‘kan ringan rasanya, 
    sebab saudara seiman memikulnya serta. 
 
 

7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 
 
 
 

8. NYANYIAN JEMAAT – “‘Ku Ingin Berperangai” NKB 122:1,2 
 
Semua  ‘Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, 
   lemah lembut dan ramah, dan manis budiku. 
   Tetapi sungguh sayang, ternyata ‘ku cemar. 
 Ya Tuhan, b’ri ‘ku hati yang suci dan benar. 
 
Semua  ‘Ku ingin ikut Yesus, mencontoh kasih-Nya, 
   menghibur orang susah, menolong yang lemah. 
   Tetapi sungguh sayang, ternyata ‘ku cemar. 
   Ya Tuhan, b’ri ‘ku hati yang suci dan benar. 

 
 

Berdiri 
 
 

9. BERITA ANUGERAH 
 

PF : " . . . Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi 
untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang 
sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita 
tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah 
seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti 
yang memang kamu lakukan." (1Tesalonika 5:9-11) 
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. 

U : Syukur kepada Allah. 
 
 

(SALAM DAMAI – membuat tanda simbolik) 
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10.  NYANYIAN JEMAAT – “Tuhan, Betapa Banyaknya” KJ 393:1,2 
 
Semua Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kauberi, 
 teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. 
 T’rima kasih, ya Tuhanku, atas keselamatanku! 
 Padaku telah Kauberi hidup bahagia abadi. 
 
Semua Sanak saudara dan teman Kaub’ri kepadaku; 
 berkat terindah ialah: ‘ku jadi anak-Mu. 
 T’rima kasih, ya Tuhanku, atas keselamatanku! 
 Padaku telah Kauberi hidup bahagia abadi. 

 
 

Duduk 

 
 

11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Kisah Para Rasul  2:41-47 
 
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, Paulus berpesan: 
  “Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu! 

Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Janganlah 
kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang 
waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. 
Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah 
kita berbuat baik kepada semua orang, . . .” (Galatia 6:2,9,10) 

 
Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening 
gereja. Tuhan memberkati. 
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b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   
   “Bapa Surgawi” PKJ 228 [2x] 

 
Semua  Bapa surgawi, bagi-Mulah segala pujian dunia! 
    Jadikan kami saluran kasih bagi sesama manusia! 

  Haleluya, Haleluya! Engkau Bapa kami kekal selamanya! 
 

Berdiri 

 
c. Doa persembahan 

 
 
18. NYANYIAN JEMAAT – “Dalam Roh Yesus Kristus” NKB 191:1,3 

 
Semua Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap, 
 dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap, 
 mendoakan semua jadi satu kelak. 
 Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya 
 dalam kasih tubuh Kristus yang esa. 

 
Semua Kita bahu-membahu melayani terus, 
 kita bahu-membahu melayani terus, 
 kita saling membela dalam kasih kudus. 
 Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya 

    dalam kasih tubuh Kristus yang esa. 
 
 

19. PENGUTUSAN 
 

PF : Pergi dan katakanlah: kebangkitan Kristus telah membangkitkan 
setiap orang untuk melayani dalam kasih. 

U :  Kita saling mengasihi dan melayani sebagai wujud persekutuan 
murid Kristus. Cara hidup kita adalah kesaksian 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.” 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


