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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 : Janganlah mendapat malu oleh karena aku 
U : orang-orang yang menantikan Engkau, 
  ya Tuhan, ALLAH semesta alam! 
PL1 : Janganlah kena noda oleh karena aku 
U : orang-orang yang mencari Engkau, ya Allah Israel!  
PL1 : Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung cela, 
U : noda meliputi mukaku.  
PL1 : Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, 
U : orang asing bagi anak-anak ibuku;  
PL1 : sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, 
U : dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. 
PL1 : Jawablah aku, ya TUHAN, sebab kasih setia-Mu baik, 
U : berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar!  
PL1 : Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, 
U : sebab aku tersesak; segeralah menjawab aku! 
 (Mazmur 69:7-10,17-18) 
 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Ya Tuhan, Tiap Jam” KJ 457:1,3 
 

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

Semua Ya Tuhan, tiap jam ‘ku memerlukan-Mu, 
 Engkaulah yang memb’ri sejahtera penuh.  

Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan; 
‘ku datang, Jurus’lamat; berkatilah! 

 
Semua Ya Tuhan, tiap jam, di suka-dukaku, 
 jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku.  
 Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan; 

‘ku datang, Jurus’lamat; berkatilah! 
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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, Tuhan Yesus berkata: 
  “Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal 

dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Aku. Karena 
barangsiapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan 
nyawanya; tetapi barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku, 
ia akan menyelamatkannya.” (Lukas 9:23-24) 

 
6.  NYANYIAN JEMAAT – “Mengikut Yesus Keputusanku” KMM 127:1,2,3 

 
Semua  Mengikut Yesus keputusanku, 
   mengikut Yesus keputusanku, 
   mengikut Yesus keputusanku, 
   tetap teguh, tetap teguh. 
 
Semua  Dunia kutolak, ‘ku ikut salib, 
   dunia kutolak, ‘ku ikut salib, 
   dunia kutolak, ‘ku ikut salib, 
   tetap teguh, tetap teguh. 
 
Semua  Walau sendiri, tetap ‘ku ikut, 
   walau sendiri, tetap ‘ku ikut, 
   walau sendiri, tetap ‘ku ikut, 
   tetap teguh, tetap teguh. 
 
 

7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
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8. NYANYIAN JEMAAT – “Ya Yesus, Tolonglah” KJ 28:1,2,3 
 
Semua  Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku 
   dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. 
 
Semua  Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, 
   lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. 
  
Semua  Ya Yesus yang menang, sertai hamba-Mu; 
   b’ri di sengsara dan perang percaya yang teguh. 
 
 

Berdiri 

 
 

9. BERITA ANUGERAH 
 

PF : "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah 
Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah 
membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan 
diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, 
dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sebab, 
barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan 
diselamatkan." (Roma 10:9,10,13) 

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

 
(SALAM DAMAI – membuat tanda simbolik) 

 
10.  NYANYIAN JEMAAT – “Yesus Segala-galanya” KJ 396:1,3 

 
Semua Yesus segala-galanya, Mentari hidupku. 

Sehari-hari Dialah Penopang yang teguh. 
Bila ‘ku susah, berkesah, aku pergi kepada-Nya: 
Sandaranku, Penghiburku, Sobatku. 

 
Semua Yesus segala-galanya, setia padaku; 

tak akan ‘ku menyangkal-Nya, Teman setiaku. 
Bersama-Nya ‘ku tak sesat, Ia menjagaku tetap: 
Ia tetap Kawan erat, Sobatku. 
 

Duduk 
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11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Matius 10:24-39 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HALELUYA!” 

 
Semua “Haleluya” GB 393 [2x] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. KHOTBAH  
 
14. SAAT TEDUH 
 
16. PENGAKUAN IMAN 

PL3 : Dengan sikap berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman 
kita menurut Pengakuan Iman Rasuli: 

 

Aku percaya kepada Allah, . . . 
 
 

Duduk 

 
 
17. DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami) 
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18. PERSEMBAHAN SYUKUR 
 

a. Ajakan Persembahan 
PL3 : Saudara-saudari, pemazmur berkata: 
  “Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian 

berkenan kepada-Mu, ya TUHAN, dan ajarkanlah hukum-
hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan 
nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Telah 
kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-
ketetapan-Mu, untuk selama-lamanya, sampai saat 
terakhir.” (Mazmur 119:108,109,112) 

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

b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   
   “‘Ku Ingin Menyerahkan” KJ 441:1,3 

 
Semua ‘Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, 
 sekalipun tak layak, kepada Tuhanku. 
 Kubunuh keinginan dan hasrat hatiku, 
 supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. 
 
Semua Tentu beban tak tanggal, lenyap serta-merta, 
 dan salib yang kupikul tak jatuh segera. 
 Kendati demikian, bertambah dayaku, 
 sebab pengasihan-Nya menopang hidupku. 
 

Berdiri 

 
c. Doa persembahan 

   
 
19. NYANYIAN JEMAAT – “Kudengar Panggilan Tuhan” NKB 125:1,2 

 
Semua Kudengar panggilan Tuhan, 

Kudengar panggilan Tuhan, 
Kudengar panggilan Tuhan: 
“Pikul salib, ikutlah Aku!”  
Aku mau mengikut Dia, 
aku mau mengikut Dia, 
aku mau mengikut Dia, 
ikut Dia, Yesus, Tuhanku. 
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Semua ‘Ku mau ikut walau sukar, 
‘ku mau ikut walau sukar, 
‘ku mau ikut walau sukar: 
‘kan ‘ku ikut Dia s’lamanya. 
Aku mau mengikut Dia, 
aku mau mengikut Dia, 
aku mau mengikut Dia, 
ikut Dia, Yesus, Tuhanku. 

 
20. PENGUTUSAN 

PF : Pergilah dan tetaplah gigih berjuang menjadi murid Kristus! 
U :  Di tengah berbagai tantangan dan risiko yang ada, kita tetap 

teguh mengikuti Kristus serta gigih berjuang untuk menjadi 
murid-Nya yang setia. 

 
 

21. BERKAT 
PF : “Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan 

Roh Kudus menyertai kamu sekalian.” (2Korintus 13:13) 

U : “Amin” GB 402a 

 
 
 

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

 
 

22. NYANYIAN JEMAAT – “Kudengar Panggilan Tuhan” NKB 125:4 
 
Semua Dilimpahkan-Nya anug’rah, 

dilimpahkan-Nya anug’rah, 
dilimpahkan-Nya anug’rah: 
dan ‘ku ikut Dia s’lamanya.  
Aku mau mengikut Dia, 
aku mau mengikut Dia, 
aku mau mengikut Dia, 
ikut Dia, Yesus, Tuhanku. 


