
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 : Ya TUHAN, Tuhan kami, 
U : betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi! 
  Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan.  
PL1 : Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu 
U : telah Kauletakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, 
  untuk membungkamkan musuh dan pendendam.  
PL1 : Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, 
U : bulan dan bintang-bintang yang Kautempatkan:  
PL1 : apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya? 
U : Apakah anak manusia, sehingga Engkau mengindahkannya?  
PL1 : Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, 
U : dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat.  
PL1 : Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu; 
U : segala-galanya telah Kauletakkan di bawah kakinya:  
PL1 : kambing domba dan lembu sapi sekalian, 
U : juga binatang-binatang di padang;  
PL1 : burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, 
U : dan apa yang melintasi arus lautan.  
PL1 : TUHAN, Tuhan kami, 
U : betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi! (Mazmur 8) 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Allah Bapa, Tuhan” KJ 13:1,4 
 

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

Pemandu Allah Bapa, Tuhan, 

Semua  dimuliakanlah nama-Mu! 

Pemandu Allah Bapa, Tuhan, 

Semua  dimuliakanlah nama-Mu! 

   Langit-bumi ciptaan-Mu, 

   kami pun anak-anak-Mu. 

   Datanglah dengan kasih-Mu! 
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Semua  Allah kami Yang Esa, 

   Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 

   Allah kami Yang Esa, 

   Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 

   kami datang menyembah-Mu, 

   memasyhurkan kuasa-Mu. 

  Puji syukur kepada-Mu! 
 
3. VOTUM 

PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,  
  Allah yang selalu hadir dengan cara yang ajaib. 
U : (Menyanyikan “Amin” KJ 476b) 

 
 
4. SALAM 

PF : Damai sejahtera Allah menyertai kita! 
U : Ya, damai-Nya beserta kita! 
 
 

Duduk 
 
 

5. NAS PEMBUKA 
PL2 : Saudara-saudari, Paulus berkata: 
  “. . . kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu 

dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus 
di hadapan Allah dan Bapa kita. Sebab Injil yang kami beritakan 
bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi 
juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu 
kepastian yang kokoh. . .” (1Tesalonika 1:3,5) 

 
6.  NYANYIAN JEMAAT – “Firman Allah Jayalah” KJ 49:1,3,4 

 
Semua  Firman Allah jayalah 
    sampai ujung dunia: 
    kita pun dipanggilnya 
    untuk hidup yang baka. 
 



KEBAKTIAN LIVE STREAMING 4 

Semua  Firman Put’ra mulia 
    menyampaikan kurnia: 
    oleh darah yang kudus 
    dosa kita ditebus. 
 
Semua  Firman kesaksian Roh 
    pandu s’lamat yang teguh: 
    kita mengikuti-Nya 

  dalam karsa dan kerja. 
 
 

7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 

8. NYANYIAN JEMAAT – “Kasihanilah Kami” PKJ 50:1-3 
 
 
 
 

Semua   
 

Semua   
 

Semua   
 
 
 

Berdiri 

 
 

9. BERITA ANUGERAH 
 

PF : "Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, 
TUHAN. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada 
umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya 
jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya 
keselamatan dari pada-Nya dekat pada orang-orang yang takut 
akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Bahkan TUHAN 
akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi 
hasilnya." (Mazmur 85:9,10,13) 

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

 
(SALAM DAMAI – membuat tanda simbolik) 
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10.  NYANYIAN JEMAAT – “Muliakan Allah Bapa” KJ 242:1,2 
 
Semua Muliakan Allah Bapa, muliakan Putra-Nya, 

muliakan Roh Penghibur, Ketiganya Yang Esa! 
Haleluya, puji Dia kini dan selamanya!  

 
Semua Muliakan Raja Kasih yang menjadi Penebus, 

yang membuat kita waris Kerajaan-Nya terus. 
Haleluya, puji Dia, Anakdomba yang kudus!  

 
 

Duduk 
 
 

11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Matius 28:16-20 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HALELUYA!” 

 
Semua “Haleluya” GB 393 [2x] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. KHOTBAH  
 
14. SAAT TEDUH 
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15. PENGAKUAN IMAN 
PL3 : Dengan sikap berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman 

kita menurut Pengakuan Iman Rasuli: 
 

Aku percaya kepada Allah, . . . 
 
 

Duduk 
 
 

16. DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami) 
 

17. PERSEMBAHAN SYUKUR 
 

a. Ajakan Persembahan 
PL3 : Saudara-saudari, ada tertulis: 
  “Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi 

istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau 
tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau 
kedua-duanya sama baik.” (Pengkhotbah 11:6) 

 

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

b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   
   “Tabur Waktu Pagi” NKB 208:1,3 

 
Semua Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, 
 tabur waktu siang t’rus sampai senja. 
 Nantikan tuaian pada musim panen, 
 kita ‘kan bersuka bawa berkas-Nya. 
 Bawa berkas-Nya masuk lumbung-Nya, 
 kita ‘kan bersuka bawa berkas-Nya. 
 Bawa berkas-Nya masuk lumbung-Nya, 
 kita ‘kan bersuka bawa berkas-Nya. 
 
Semua Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, 
 biar jiwa raga susah dan lelah. 
 Sampai akhir nanti kita disambut-Nya, 
 kita ‘kan bersuka bawa berkas-Nya. 
 Bawa berkas-Nya masuk lumbung-Nya, 
 kita ‘kan bersuka bawa berkas-Nya. 
 Bawa berkas-Nya masuk lumbung-Nya, 
 kita ‘kan bersuka bawa berkas-Nya. 
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Berdiri 
 

c. Doa persembahan 
 

18. NYANYIAN JEMAAT – “Keluar Dari Kaum” KJ 342:1,3 
 
Semua  Keluar dari kaum dan rumah bapakmu, 
   serahkan dirimu kepada rahmat Hu. 
   Percaya sabda-Nya. Berjalan dengan suka 
   ke tanah air baka yang tertentu di muka. 
 

Semua  Keluar! Ajarlah seluruh dunia. 
   Taburkan Injil-Ku di sawah ladangnya! 
   Mau t’rang, maupun gelap di rumah dan kerjamu, 
   baik ingatlah tetap: ‘Ku menyertai kamu. 
 

19. PENGUTUSAN 
PF : Pergi dan ajarkanlah apa yang menjadi perintah Allah  
  bagi banyak orang. 
U :  Dengan kekuatan dan penyertaan Allah, kita akan melakukan 

serta mengajarkan kehendak-Nya dalam hidup setiap hari.  
 

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 402a 

 
 

(Sebelum turun dari mimbar, PF Mengucapkan: 
“Selamat Hari Minggu, Tuhan beserta kita!”) 

 
21. NYANYIAN JEMAAT – “Keluar Dari Kaum” KJ 342:2 

 

Semua  Pergi dengan seg’ra ke lorong negeri 
   dan ke simpangannya yang buruk dan keji. 
   B’ri rumah-Ku penuh. Jemput segala orang 
   ke rumah s’lamat-Ku; tempatnya tidak kurang. 


