
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KEBAKTIAN LIVE STREAMIN 2 

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 : Pada-Mu, TUHAN, aku berlindung, 
U : janganlah sekali-kali aku mendapat malu. 
PL1 : Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu,  
U : sendengkanlah telinga-Mu kepadaku, 
  bersegeralah melepaskan aku! 
PL1 : Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, 
U : kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku!  
PL1 : Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, 
U : dan oleh karena nama-Mu 
  Engkau akan menuntun dan membimbing aku. (Mazmur 31:2-4) 

 
2. NYANYIAN JEMAAT – “Kaulah, Ya Tuhan, Surya Hidupku” KJ 405:1,3 

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

 

Semua  Kaulah, ya Tuhan, Surya hidupku; 
asal Kau ada, yang lain tak perlu. 
Siang dan malam Engkau kukenang; 
di hadirat-Mu jiwaku tenang. 

 
Semua  Kaulah bagiku tempat berteduh; 

Kaulah perisai dan benteng teguh. 
Sukacitaku kekal dalam-Mu; 
Kuasa surgawi, Engkau kuasaku! 

 
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. BATU-BATU HIDUP (Living Stones, karya Marianne Musgrove) 

N . . . . .  
 
 
6.  NYANYIAN JEMAAT – “‘Ku Diubah-Nya” PKJ 200 [2x] 

 
Semua  ‘Ku diubah-Nya saat ‘ku berserah, 
   berserah kepada Yesus. 

‘Ku diubah-Nya hingga jadi baru 
dan menjadi milik-Nya. 
Kegemaran lama t’lah lenyap 
dan yang baru lebih berkenan. 
‘Ku diubah-Nya saat ‘ku berserah 
dan menjadi milik-Nya. 

 
 

7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 
 
 

8. NYANYIAN JEMAAT – “Jadilah, Tuhan, Kehendak-Mu!” NKB 14:2,4 
 
Semua  Jadilah, Tuhan, kehendak-Mu! 
   Tiliklah aku dan ujilah. 
   Sucikan hati, pikiranku 
   dan di depan-Mu ‘ku menyembah. 
 
Semua  Jadilah, Tuhan, kehendak-Mu! 
   S’luruh hidupku kuasailah. 
   Berilah Roh-Mu kepadaku, 
   agar t’rang Kristus pun nyatalah. 

 
 

Berdiri 
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9. BERITA ANUGERAH 
 

PF : "Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu, yang dahulu 
"jauh", sudah menjadi "dekat" oleh darah Kristus. Ia datang dan 
memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang "jauh" dan 
damai sejahtera kepada mereka yang "dekat". Demikianlah kamu 
bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga 
dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang 
dibangun . . . dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam 
Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman 
Allah, di dalam Roh." (Efesus 2:13,17,19,20,22) 

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

 
(SALAM DAMAI – membuat tanda simbolik) 

 
10.  NYANYIAN JEMAAT – “Batu Penjuru G’reja” KJ 252:1,6 

 
Semua Batu Penjuru G’reja dan Dasar yang esa, 

yaitu Yesus Kristus, Pendiri umat-Nya. 
Dengan kurban darah-Nya Gereja ditebus; 
baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. 

 

Semua Gereja yang di surga dan yang di dunia 
bersatu dalam Tuhan, Ketiga Yang Esa. 
Ya Tuhan, b’ri anug’rah, supaya kami pun 
Engkau tempatkan juga kekal di rumah-Mu. 

 

Duduk 

 
11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – 1Petrus 2:1-10 
 
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, Paulus berkata: 

“. . . demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya 
kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan 
yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu 
adalah ibadahmu yang sejati.” (Roma 12:1) 
 

Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening 
gereja. Tuhan memberkati. 
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b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   
   “Tuhan, Ambil Hidupku” KJ 365b:1,5 

 
Semua Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu; 
  pun waktuku pakailah memuji-Mu s’lamanya, 
  memuji-Mu s’lamanya. 
 
Semua Kehendak-Mu sajalah dalam aku terjelma; 
  jadikanlah hatiku takhta kebesaran-Mu, 
  takhta kebesaran-Mu. 
 
 

Berdiri 

 
 

c. Doa persembahan 
 
 
18. NYANYIAN JEMAAT – “Aku Gereja, Kau Pun Gereja” KJ 257:1 

 
Semua Aku Gereja, kau pun Gereja, 

kita sama-sama Gereja 
dan pengikut Yesus di seluruh dunia 
kita sama-sama Gereja. 
Gereja bukanlah gedungnya, 
dan bukan pula menaranya: 
bukalah pintunya, lihat di dalamnya, 
Gereja adalah orangnya. 

 Aku Gereja, kau pun Gereja, 
kita sama-sama Gereja 
dan pengikut Yesus di seluruh dunia 
kita sama-sama Gereja. 

 
 

19. PENGUTUSAN 
PF : Pergi dan katakanlah: Kebangkitan Kristus, Sang Batu Penjuru,  
  telah mengubah kehidupan orang percaya! 
U :  Sebagai gereja, kita terus memberi diri untuk diubah dan 

dipakai sebagai batu-batu hidup dalam persekutuan kudus yang 
Allah bangun. 
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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. 


