
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KEBAKTIAN LIVE STREAMING 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 : Hai segala bangsa, bertepuktanganlah, 
U : elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai!  
PL1 : Sebab TUHAN, Yang Mahatinggi, adalah dahsyat, 
U : Raja yang besar atas seluruh bumi.  
PL1 : Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, 
U : ya TUHAN itu, dengan diiringi bunyi sangkakala.  
PL1 : Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, 
U : bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah!  
PL1 : Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, 
U : bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran! 
  (Mazmur 47:2-3,6-8) 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Dia Nobatkanlah” KJ 226:1,5 
 

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

Semua  Dia nobatkanlah Sang Raja Penebus; 
bahana surga bergema memuji Dia t’rus. 
Hai bangun, jiwaku, bernyanyilah serta, 
memuji Jurus’lamatmu kekal selamanya. 

 
Semua  Dia nobatkanlah Sang Raja yang baka, 

Pencipta alam semesta sempurna dan megah. 
Hormati Penebus yang agung mulia; 
Sang Anak Domba yang kudus terpuji s’lamanya. 

 
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 dan naik ke surga, 

menyertai kita! 
U : Ya, damai-Nya beserta kita! 

 

Duduk 
 

5. KATA PEMBUKA 
PL2 : Saudara-saudari, Petrus bersaksi: 
  “Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Allah 

telah membuat Yesus, yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan 
dan Kristus . . . Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing 
memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk 
pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh 
Kudus."  (Kisah Para Rasul 2:36,38). 

 
6.  NYANYIAN JEMAAT – “Berkereta Awan Putih” KJ 225:1, 5,6 

 
Semua Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi 

dan menuju takhta-Nya, dan menuju takhta-Nya. 
 

Semua Hai pendosa, s’rahkan hati, berimanlah, orang sakit, 
orang miskin, haraplah, orang miskin, haraplah! 

 
Semua Yang tersalib menyampaikan sukacita kedamaian, 

hidup baru yang kekal, hidup baru yang kekal! 
 
 

7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 
8. NYANYIAN JEMAAT – “Dari Lembah Sengsaraku” KJ 24a:1,2 

 
Semua  Dari lembah sengsaraku ‘ku berseru, ya Tuhan! 
    Dengarlah suara hamba-Mu, doaku pun kabulkan! 
    Jikalau kesalahanku terus teringat oleh-Mu, 
    tak dapat ‘ku bertahan. 

 
Semua  Namun, ya Tuhan, pada-Mu terdapat pengampunan; 
    kesalahanku Kautebus, kasih-Mu Kautunjukkan. 
    Tiada insan yang benar, tetapi rahmat-Mu besar: 
    terpujilah nama-Mu! 

 

Berdiri 
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9. BERITA ANUGERAH 
PF : "Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah 

karenanya . . . Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya . 
. . Sebab beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku mengalirkan 
kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-
bangsa seperti batang air yang membanjir; kamu akan menyusu, 
akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Aku akan menaruh 
tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara 
mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, . . . ke 
pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar 
tentang Aku dan yang belum pernah melihat kemuliaan-Ku, supaya 
mereka memberitakan kemuliaan-Ku di antara bangsa-bangsa." 

(Yesaya 66:10,12,19) 
  Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. 
U : Syukur kepada Allah. 

 

(SALAM DAMAI – membuat tanda simbolik) 
 

10.  NYANYIAN JEMAAT – “Aku Dapat Di Hatiku” KJ 423:1,2,4 
 

Semua  Aku dapat di hatiku mutiara yang permai: 
   Tuhan Yesus, Kawan karib, takkan lagi tercerai. 

 

Semua  Aku dapat di t’lingaku bunyi lagu yang kudus: 
  Jurus’lamat besertaku dan dosaku ditebus. 

 

Semua  Aku dapat di tanganku bunga-bunga berseri: 
bunga Injil bagi kamu – yang kudapat kuberi. 

 

Duduk 

 
11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Lukas 24:44-53 
 
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: 
  “Aku mau bersyukur kepada-Mu di antara bangsa-bangsa, 

ya Tuhan, aku mau bermazmur bagi-Mu di antara suku-suku 
bangsa; sebab kasih setia-Mu besar sampai ke langit, dan 
kebenaran-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu 
mengatasi langit, ya Allah! Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi 
seluruh bumi!” (Mazmur 57:10-12) 
Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening 
gereja. Tuhan memberkati. 
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b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   
   “Tuhan, Pencipta Semesta” KJ 289:1, 6,9 

 
Semua Tuhan, Pencipta semesta, Kaulah Yang Mahamulia; 

sungguh besar karunia yang Kauberi. 
 

Semua Tidak terbalas kurnia, ampunan dosa dunia 
dan pengharapan yang baka yang Kauberi. 

 
Semua Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja 

serta sekalian benda yang Kauberi. 
 
 

Berdiri 

 
 

c. Doa persembahan 
 
 
18. NYANYIAN JEMAAT – “Mari Sebarkan Injil” PKJ 183:1-2 

 
Semua Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia; 
 mari kabarkan nama Yesus Mahamulia. 
 Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua, 
 Dia mati bagi umat manusia. 

Mari sebarkan, hai mari wartakan; 
keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, 
dan teruskan serta beritakan 
rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. 

 
Semua Bukalah hatimu, mari terima Dia. 

Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. 
Dekaplah Yesus, Tuhanmu, agar hidupmu berseri;  
s’gala puji bagi Tuhan diberi. 
Mari sebarkan, hai mari wartakan; 
keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, 
dan teruskan serta beritakan 
rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. 
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19. PENGUTUSAN 
PF : Pergi dan katakanlah: di dalam Kristus,  
  ada keselamatan bagi orang yang bertobat! 
U :  Kita mau hidup dalam pertobatan.  
  Kita pun mewartakan berita pertobatan itu kepada dunia, 

sehingga banyak orang akan mengalami pengampunan dan 
keselamatan di dalam Kristus. 

 
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 Kenaikan Tuhan Yesus. Rahmat-Nya 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. 
 


