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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 Allah kami, hai bangsa-bangsa, 
U : dan perdengarkanlah puji-pujian kepada-Nya!  
PL1 : Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup 
U : dan tidak membiarkan kaki kami goyah.  
PL1 : Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah, 
U : aku hendak menceritakan 
  apa yang dilakukan-Nya terhadap diriku.  
PL1 : Kepada-Nya aku telah berseru dengan mulutku, 
U : kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian.  
PL1 : Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, 
U : tentulah Tuhan tidak mau mendengar.  
PL1 : Sesungguhnya, Allah telah mendengar, 
U : Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan.  
PL1 : Terpujilah Allah, yang tidak menolak doaku 
U : dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya dari padaku. 
 (Mazmur 66:8-9,16-20) 

 
 
2. NYANYIAN JEMAAT – “Pujilah Tuhan, Sang Raja” KJ 10:1,4 

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

 

Semua Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Mahamulia! 
Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia! 
Datang berkaum, b’rilah musikmu bergaung, 
angkatlah puji-pujian!  

 
Semua  Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan 

jauh melebihi doamu dan yang kaurindukan. 
Ingat teguh: Ia berkuasa penuh! 
Kasih-Nya t’rus kautemukan.  
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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. MEREKA YANG BERSAKSI (Sekilas Pekabaran Injil) 
N . . . . . 

 
 
 
6.  NYANYIAN JEMAAT – “'Ku Suka Menuturkan” KJ 427:3,4 

 
Semua 'Ku suka menuturkan cerita mulia; 

setiap kuulangi bertambah manisnya. 
'Ku suka menuturkan sabda-Nya yang besar; 
dan yang belum percaya, supaya mendengar. 
'Ku suka menuturkan, 'ku suka memasyhurkan 
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. 

 
Semua 'Ku suka menuturkan cerita mulia; 

pun bagi yang percaya tak hilang indahnya. 
Dan nanti kunyanyikan di surga yang kekal 
cerita termulia yang lama kukenal. 
'Ku suka menuturkan, 'ku suka memasyhurkan 
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. 

 
 
7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
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8. NYANYIAN JEMAAT – “Ya Tuhan, Ya Allahku” PKJ 250:1,2 
 
 
 

Pemandu : 
Semua :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Berdiri 
  
 
 

9. BERITA ANUGERAH 
 

PF : ". . . demikianlah firman TUHAN: Aku akan menaruh Taurat-Ku 
dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka; maka 
Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat-
Ku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar 
saudaranya dengan mengatakan: Kenallah TUHAN! Sebab mereka 
semua, besar kecil, akan mengenal Aku, demikianlah firman 
TUHAN, sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan 
tidak lagi mengingat dosa mereka." (Yeremia 31:33-34) 

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

 
 

(SALAM DAMAI – membuat tanda simbolik) 
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10.  NYANYIAN JEMAAT – “‘Ku Tahu Mukhalisku Hidup” NKB 89:1,2 
 
Semua ‘Ku tahu: Mukhalisku hidup 

dan k’lak berdiri di dunia. 
Dan Tuhan b’ri hidup abadi, 
rahmat dan kasih milik-Nya. 
‘Ku tahu: Yesus itu hidup, 
kelak berdiri di dunia. 
Hidup abadi diberi-Nya, 
rahmat dan kasih milik-Nya. 

 
Semua ‘Ku tahu bahwa janji Tuhan 

tetap tepat, bukan semu. 
Kendati tubuh ini hancur, 
k’lak kami akan bertemu. 
‘Ku tahu: Yesus itu hidup, 
kelak berdiri di dunia. 
Hidup abadi diberi-Nya, 
rahmat dan kasih milik-Nya. 

 

Duduk 

 
11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Kisah Para Rasul 17:22-34 
 
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, pemazmur berkata: 
  “Segala yang Kaujadikan itu akan bersyukur kepada-Mu, ya 

TUHAN, dan orang-orang yang Kaukasihi akan memuji Engkau. 
Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu, dan 
akan membicarakan keperkasaan-Mu, untuk memberitahukan 
keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia, dan kemuliaan 
semarak kerajaan-Mu.” (Mazmur 145:10-12) 
Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening 
gereja. Tuhan memberkati. 

 

b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   
   “Selama Bumi Didiami” KJ 298:1,2 

 
Semua Selama bumi didiami, 
 berbunga t’rus, berbuah baik, 
 Engkau, ya Allah, Bapa kami; 
 sembah syukur pada-Mu naik! 
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Semua  Selama orang berbahasa 
    dan bangsa-bangsa bertemu, 
    sabda kasih-Mu berkuasa 
    dan nama Yesus disebut. 
 

Berdiri 

 
c. Doa persembahan 

 
   
18. NYANYIAN JEMAAT – “Kita Harus Membawa Berita” KJ 426:3,4 

 
Semua Kita harus membawa berita: 

Allah itu kasih belas. 
Dib'rikan Putra tunggal-Nya, 
supaya kita lepas, 
supaya kita lepas. 

 Kar’na g'lap jadi remang pagi, 
dan remang jadi siang t'rang. 
Kuasa Kristus 'kan nyatalah, 
rahmani dan cemerlang. 
 

Semua Kita harus bersaksi di dunia 
tentang kuasa darah kudus. 
Semoga yang masih sangsi 
terima Sang Penebus, 
terima Sang Penebus.  
Kar’na g'lap jadi remang pagi, 
dan remang jadi siang t'rang. 
Kuasa Kristus 'kan nyatalah, 

  rahmani dan cemerlang. 
 
 
 

19. PENGUTUSAN 
PF : Pergi dan katakanlah:  
  Allah adalah satu-satunya Sumber kehidupan dunia. 
U :  Kita akan terus mengenal dan memperkenalkan Dia,  
  Allah yang telah menjadikan serta menjamin kehidupan dan 

keselamatan dunia.  
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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. 


