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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 : TUHAN itu penopang bagi semua orang yang jatuh 
U : dan penegak bagi semua orang yang tertunduk.  
PL1 : Mata sekalian orang menantikan Engkau, 
U : dan Engkaupun memberi mereka makanan pada waktunya;  
PL1 : Engkau yang membuka tangan-Mu 
U : dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup.  
PL1 : TUHAN itu adil dalam segala jalan-Nya 
U : dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan-Nya.  
PL1 : TUHAN dekat pada setiap orang yang berseru kepada-Nya, 
U : pada setiap orang yang berseru kepada-Nya dalam kesetiaan. 
  (Mazmur 145:14-18) 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Puji, Hai Jiwaku, Puji TUHAN” KJ 9:1,4 
 

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

 
Semua Puji, hai jiwaku, puji TUHAN 

selagi ada nafasmu! 
Allahku patutlah kuagungkan 
sepanjang umur hidupku! 
Hayatku Dia yang beri: 
Dia kupuji tak henti. 
Haleluya, Haleluya! 

 
Semua  Orang tertindas dibela haknya 

dan orang lapar pun kenyang; 
yang diperbudak dibebaskan-Nya, 
mata si buta pun terang. 
Orang tertunduk, bangunlah: 
TUHAN tegakkan kaum lemah. 
Haleluya, Haleluya! 
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3. VOTUM 
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, Sang Pembebas dan 

Pemelihara kehidupan. 
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, ada tertulis: 
  “Janganlah menahan kebaikan dari pada orang-orang yang 

berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. 
Janganlah engkau berkata kepada sesamamu: "Pergilah dan 
kembalilah, besok akan kuberi," sedangkan yang diminta ada 
padamu.” (Amsal 3:27,28) 

 
6.  NYANYIAN JEMAAT – “O Tuhan, Terangi Hatiku” NKB 139 [2x] 

 
 
 
 

Semua  
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7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 
 

8. NYANYIAN JEMAAT – “Tuhan, Kasihanilah” KJ 44:1,2 
 
Semua Tuhan, kasihanilah! 

Kristus, kasihanilah! 
Tuhan, kasihanilah! 

Pemandu Dunia ini porak-poranda, 
dosa melanda umat manusia; 
banyak sengsara, itu akibatnya. 

Semua Tuhan, kasihanilah! 
Kristus, kasihanilah! 
Tuhan, kasihanilah! 

 
Pemandu Banyak yang hidup tanpa harapan, 

lapar dan miskin; siapa menolongnya? 
Banyak yang mati; siapa mengingatnya? 

Semua Tuhan, kasihanilah! 
Kristus, kasihanilah! 
Tuhan, kasihanilah! 

 
 

Berdiri 

 
 

9. BERITA ANUGERAH 
 

PF : "Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah; 
sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian 
yang sudah usang dan penduduknya akan mati seperti nyamuk; 
tetapi kelepasan yang Kuberikan akan tetap untuk selama-
lamanya, dan keselamatan yang dari pada-Ku tidak akan berakhir. 
Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan; ia tidak 
akan turun mati ke liang kubur, dan tidak akan kekurangan 
makanan." (Yesaya 51:6,14) 

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

 
 

(SALAM DAMAI – membuat tanda simbolik) 
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10.  NYANYIAN JEMAAT – “Tuhan Yesus Sahabatku” GB 71:1,3 
 
Semua  Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, 
   melebihi segalanya bagiku. 
   Bunga Bakung paling indah yang tumbuh di lembah, 
   mengampuni, menyucikan diriku. 
   Penghibur dalam duka, Penolong yang teguh, 
   kepada-Nya kuserahkan kuatirku. 
   Bunga Bakung paling indah yang tumbuh di lembah 
   melebihi segalanya bagiku. 
 
Semua  Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku; 
   aku hidup oleh iman pada-Nya. 
   Ia tembok yang berapi di sekelilingku, 
   Roti Hidup yang membuatku kenyang. 
   Kelak di kemuliaan ‘ku nampak wajah-Nya 
   dan berkat surgawi melimpahiku. 
   Bunga Bakung paling indah yang tumbuh di lembah 

    melebihi segalanya bagiku. 

 
 

Duduk 

 
 

11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Matius 14:13-21 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HALELUYA!” 
 
Semua “Haleluya” NKB.222 

 
 

 
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 JEMAAT (dipimpin PL3) 
 

a. Ajakan Persembahan 
PL3 : Saudara-saudari, Paulus berkata: 
  “. . . jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu 

akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa 
yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada 
padamu. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu 
mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka 
kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada 
keseimbangan.” (2Korintus 8:12,14) 

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

b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   
   “Kub’ri Persembahan” KJ 302:1-3 

 
Semua Kub’ri persembahan pada Tuhanku 
 sambil puji Yesus, Jurus’lamatku. 
 
Semua Dengan sukaria kub’ri pada-Mu 
 dan merasa kaya dalam Tuhanku. 
 
Semua Mari kawan-kawan, rela hatilah 
 bawa persembahan; datanglah seg’ra. 

 

Berdiri 

 
c. Doa persembahan 
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18. NYANYIAN JEMAAT – “Di Jalan Hidup Yang Lebar, Sempit” GB 284:1,3 
 
Semua Di jalan hidup yang lebar, sempit, 
 orang sedih mengerang. 
 Tolong mereka yang dalam gelap; 
 bawalah sinar terang! 
 Pakailah aku, jalan berkat-Mu, 
 memancarkan cahaya-Mu! 
 Buatlah aku saluran berkat 
 bagi siapa yang risau penat. 
 
Semua Seperti Tuhan memb’ri padamu 
 dan mengasihi dikau, 
 b’ri bantuanmu di mana perlu, 
 Yesus mengutus engkau! 
 Pakailah aku, jalan berkat-Mu, 
 memancarkan cahaya-Mu! 
 Buatlah aku saluran berkat 
 bagi siapa yang risau penat. 
 

19. PENGUTUSAN 
PF : Pergilah dan tetaplah memberi yang terbaik meskipun dalam 

keterbatasan! 
U :  Keterbatasan bukanlah halangan bagi kita untuk terus 

menyalurkan berkat Tuhan bagi sesama. Di dalam kasih-Nya, 
kita tidak akan kekurangan, malah berlimpah dengan 
sukacita. 

 
20. BERKAT 

PF : “Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari 
Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia 
menyertai semua orang, yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus 
dengan kasih yang tidak binasa.” (Efesus 6:23-24) 

 U : “Amin” NKB 228c 

 
 
 

 (Sebelum turun dari mimbar, PF Mengucapkan: 
“Selamat Hari Minggu, Tuhan beserta kita!”) 
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21. NYANYIAN JEMAAT – “Di Jalan Hidup Yang Lebar, Sempit” GB 284:2 
 
Semua Wartakan Kristus dengan kasih-Nya; 
 pengampunan-Nya penuh. 
 Orang ‘kan datang ‘pabila engkau 
 menjadi saksi teguh. 
 Pakailah aku, jalan berkat-Mu, 
 memancarkan cahaya-Mu! 
 Buatlah aku saluran berkat 
 bagi siapa yang risau penat. 

 


