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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 : Betapa banyak perbuatan-Mu, ya TUHAN, 
U : sekaliannya Kaujadikan dengan kebijaksanaan, 
  bumi penuh dengan ciptaan-Mu.  
PL1 : Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya, 
U : di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, 
  binatang-binatang yang kecil dan besar.  
PL1 : Di situ kapal-kapal berlayar 
U : dan Lewiatan yang telah Kaubentuk untuk bermain dengannya.  
PL1 : Semuanya menantikan Engkau, 
U : supaya diberikan makanan pada waktunya.  
PL1 : Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya; 
U : apabila Engkau membuka tangan-Mu, 
  mereka kenyang oleh kebaikan.  
PL1 : Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, 
U : dan Engkau membaharui muka bumi. (Mazmur 104:24-28,30) 
 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Allah Hadir Bagi Kita” KJ 18:1,4 
 

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

Semua  Allah hadir bagi kita dan hendak memb’ri berkat, 
   melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. 
   Dengan Roh Kudus, ya Tuhan, umat-Mu berkatilah! 
   Baharui hati kami; o, curahkan kurnia. 
 
Semua  Penebus, dengarkan kami yang pada-Mu berseru: 
   buka tingkap anug’rah-Mu, b’rikanlah berkat penuh! 
   Dengan Roh Kudus, ya Tuhan, umat-Mu berkatilah! 

  Baharui hati kami; o, curahkan kurnia. 
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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 menjanjikan Roh Kudus, 

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

 

Duduk 
 

5. PENTAKOSTA DALAM PERJANJIAN LAMA 
PL2 : Saudara-saudari, ada tertulis: 
  “Kaupeliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah 

bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang"  (Keluaran 23:16a). 

  “. . . kamu harus menghitung, mulai dari hari sesudah sabat itu, 
yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, 
harus ada genap tujuh minggu; sampai pada hari sesudah sabat 
yang ketujuh kamu harus hitung lima puluh hari; lalu kamu harus 
mempersembahkan korban sajian yang baru kepada TUHAN."  
(Imamat 23:15-16). 

 

6.  NYANYIAN JEMAAT – “Hai Makhluk Alam Semesta” KJ 60:4,7 
 

Semua  Ibu pertiwi mulia,  
   limpah dengan anugerah, 
   Haleluya, Haleluya, 
   bunga dan buah kauberi 
   puspa semarak berseri; 
   puji Allah tiap kala: 
   Haleluya, Haleluya, Haleluya! 
 

Semua  Hai segenap saudaraku, 
   pujilah Tuhan Allahmu:  
   Haleluya, Haleluya! 
   Abdi berhati mulia, 
   ucapkan syukur pada-Nya 
   Puji Allah tiap kala: 
   Haleluya, Haleluya, Haleluya! 
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7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 

8. NYANYIAN JEMAAT – “Datanglah, Ya Sumber Rahmat” KJ 240a:1,3 
 
Semua  Datanglah, ya Sumber rahmat, selaraskan hatiku 
  menyanyikan kasih s’lamat yang tak kunjung berhenti. 
  Ajar aku madah indah, gita balai surga-Mu. 
  Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. 
 
Semua  Tiap hari ‘ku berutang pada kasih abadi. 
  Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. 
  ‘Ku dipikat pencobaan meninggalkan kasih-Mu; 

  inilah hatiku, Tuhan, meteraikan bagi-Mu! 
 

Berdiri 
 

 

9. BERITA ANUGERAH 
 

PF : "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang 
ada di dalam Kristus Yesus. Roh, yang memberi hidup telah 
memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum 
maut." (Roma 8:1,2) 

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

 
(SALAM DAMAI – membuat tanda simbolik) 

 
10.  NYANYIAN JEMAAT – “Hidup Dalam Sukacita” NKB 106:1,2 

 

 
Semua   
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Semua Hidup baru, kesenangan, sudah diberikan-Nya; 
   keraguan, kesedihan, pun dihapus oleh-Nya. 
   Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. 
   Dalam bada laut, damai diberi, nanti ombak ‘kan reda. 

 

Duduk 
 
 

11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Kisah Para Rasul 2:1-21 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HALELUYA!” 

 
“Hale, Hale, Haleluya”    [2x] 

 

Semua  Hale, Hale, Haleluya; 
    Hale, Hale, Haleluya; 
    Hale, Hale, Haleluya; 
    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. 
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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: 
  “Ia yang menyediakan benih bagi penabur, dan roti untuk 

dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu 
dan melipatgandakannya dan menumbuhkan buah-buah 
kebenaranmu; kamu akan diperkaya dalam segala macam 
kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada 
Allah oleh karena kami.” (2Korintus 9:10-11) 

 

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

 
b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   

   “Inilah Hari Kelima Puluh” KJ 241:1,3 
 
 
 
Semua  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semua Yesus ditanam dan bangkit pula pada masa Paskah, 
kini buah-Nya menjadi nyata pada Pentakosta. 

   Untuk siapakah hasil pertama ini? 
  Untuk Tuhan, Sumber anugerah! 
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Berdiri 

 
c. Doa persembahan 

 
 
18. NYANYIAN JEMAAT – “Api-Nya Berkobar Dalam Hatiku” NKB 104:1 

 
Semua Api-Nya berkobar dalam hatiku, 

‘ku girang kar’na Yesus yang memb’ri. 
Dihangatkan jiwaku, tak perlu ‘ku mengeluh, 
darah-Nya membasuh diriku bersih. 

 Api-Nya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku;  
Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, 
Api-Nya berkobar dalam hatiku. 

 
 

19. PENGUTUSAN 
PF : Pergi dan katakanlah:  
  Roh Kudus selalu hadir dan berkarya di tengah dunia. 
U :  Kita bersyukur karena kobaran api Roh Kudus terus 

menghangatkan jiwa. Setiap hari, kita akan menghidupkan 
semangat serta sukacita Pentakosta.  

 
 

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 Pentakosta, Tuhan beserta kita!”) 
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21. NYANYIAN JEMAAT – “Api-Nya Berkobar Dalam Hatiku” NKB 104: 4 
 
Semua Api-Nya berkobar dalam hatiku, 

dinyalakan iman, harapanku. 
‘Ku bersaksi bagi-Nya, muliakan nama-Nya, 
agar nyata kasih Kristus, Tuhanku. 

 Api-Nya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku;  
Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, 
Api-Nya berkobar dalam hatiku. 


