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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 : Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuh-Nya, 
U : orang-orang yang membenci Dia 
  melarikan diri dari hadapan-Nya.  
PL1 : Seperti asap hilang tertiup, 
U : seperti lilin meleleh di depan api, 
  demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah.  
PL1 : Tetapi orang-orang benar bersukacita, 
U : mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita.  
PL1 : Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, 
U : bermazmurlah bagi Tuhan;  S e l a  
PL1 : bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. 
U : Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suara-Nya, 
  suara-Nya yang dahsyat!  
PL1 : Akuilah kekuasaan Allah; 
U : kemegahan-Nya ada di atas Israel, 
  kekuasaan-Nya di dalam awan-awan.  
PL1 : Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudus-Nya; 
U : Allah Israel, 
  Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umat-Nya. 
PL1+U : Terpujilah Allah! (Mazmur 68:2-4,33-36) 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Bersoraklah, Hai Alam Semesta” PKJ 6:1-2 
 

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

Semua  Bersoraklah, hai alam semesta: “Kau Allahku!” 
   Di langit bergema pujian yang megah 
   dan bumi pun penuh pujian yang merdu. 
   Bersoraklah, hai alam semesta: “Kau Allahku!” 
 
Semua  Bersoraklah, hai alam semesta: “Kau Rajaku!” 
   Gereja bersyukur, bermadah, bermazmur; 
   di hati umatnya pujian menggema. 

  Bersoraklah, hai alam semesta: “Kau Rajaku!” 
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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 dan naik ke surga, 
menyertai kita! 

U : Ya, damai-Nya beserta kita! 
 
 

Duduk 
 
 

5. DOA ITU . . . (Kata-kata bijak)  
N . . . . . 

 
 

6.  NYANYIAN JEMAAT – “Sungguh Berlimpah Kasih-Mu” KMM 110:1,2 
 
 
 
 

Semua  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Semua Ajarlah kami mengenal 

‘kan kehendak-Mu yang kekal. 
Tolonglah kami, anak-Mu, 
hidup menurut maksud-Mu. 

 
 

7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
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8. NYANYIAN JEMAAT – “Mampirlah, Dengar Doaku” KJ 26:1,2 
 
Semua  Mampirlah, dengar doaku, Yesus Penebus. 
    Orang lain Kauhampiri, jangan jalan t’rus. 

Yesus, Tuhan, dengar doaku; 
orang lain Kauhampiri, jangan jalan t’rus. 

 
Semua Di hadapan takhta rahmat aku menyembah, 
    tunduk dalam penyesalan. Tuhan, tolonglah! 

Yesus, Tuhan, dengar doaku; 
orang lain Kauhampiri, jangan jalan t’rus. 
 

Berdiri 
 

9. BERITA ANUGERAH 
 

PF : "Bilamana Aku menutup langit, sehingga tidak ada hujan, dan 
bilamana Aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan 
bilamana Aku melepaskan penyakit sampar di antara umat-Ku, 
dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku disebut, merendahkan diri, 
berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya 
yang jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga dan 
mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka." 

(2Tawarikh 7:13-14) 
  Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. 
U : Syukur kepada Allah. 

 
(SALAM DAMAI – membuat tanda simbolik) 

 
10.  NYANYIAN JEMAAT – “Bila ‘Ku Berdoa” NKB 140:1,3 

 
Semua Tuhan sambut jiwaku, bila ‘ku berdoa; 

Dia dan ‘ku bertemu, bila ‘ku berdoa. 
 Bila ‘ku berdoa, bila ‘ku berdoa, 

Tuhan sambut jiwaku, bila ‘ku berdoa. 
 
Semua Yesus tahu dan mengerti, bila ‘ku berdoa; 

pengampunan diberi, bila ‘ku berdoa. 
 Bila ‘ku berdoa, bila ‘ku berdoa, 

Tuhan sambut jiwaku, bila ‘ku berdoa. 
 

 

Duduk 
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11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Kisah Para Rasul 1:6-14 
 
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 
 

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 
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16. DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami) 
 
17. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3) 
 

a. Ajakan Persembahan 
PL3 : Saudara-saudari, Paulus berpesan: 
  “Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-

jagalah sambil mengucap syukur.” (Kolose 4:2) 
 

Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke 
rekening gereja. Tuhan memberkati. 

 
b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   

   “Atas Bumi Nan Permai” PKJ 54:1,4 
 
 
 
 

Semua 
Semua  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berdiri 

 
c. Doa persembahan 
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18. NYANYIAN JEMAAT – “Naikkan Doa Tak Enggan” KJ 452:1,6 
 
Semua Naikkan doa tak enggan; 

Yesus pasti berkenan. 
Doa itu p’rintah-Nya: 
Ia tak menolaknya. 
 

Semua Jalan-Mu tunjukkanlah, 
jiwaku kuatkanlah, 
hingga hidup-matiku 
memenuhi maksud-Mu. 

 
 

19. PENGUTUSAN 
PF : Pergi dan katakanlah:  
  Tuhan mendengarkan seruan anak-anak-Nya  
  yang tekun bersehati dalam doa. 
U :  Kita berdoa dengan iman. Kita berdoa penuh harapan.  
  Kita berdoa karena percaya pada janji kasih Tuhan.  
  Kita akan katakan kepada dunia: Tuhan hanya sejauh doa. 
 
 

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!”) 
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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. 

 


