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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 : Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, 
U : kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, S e l a  
PL1 : supaya jalan-Mu dikenal di bumi, 
U : dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. 
PL1 : Allah memberkati kita; 
U : kiranya segala ujung bumi takut akan Dia! (Mazmur 67:2,3,8) 
 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Ya Khalik Semesta” KJ 16:1,2 
 

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

 
Semua  Ya Khalik semesta, 
   umat-Mu tolonglah memuji-Mu: 
   Bapa yang mulia, Kau Raja dunia; 
   kami sujud sembah kepada-Mu. 
 
Semua  Firman dan Putera, 
   mohon dengarkanlah yang berseru. 
   Sabda-Mu jadilah, Roh-Mu turunkanlah! 
 Tuhan, berkatilah jemaat-Mu. 

 
 

3. VOTUM 
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,  
  Sang Pembebas dan Pemelihara kehidupan. 
U : (Menyanyikan “Amin” KJ 476b) 
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4. SALAM 
PF : Damai sejahtera Allah menyertai kita! 
U : Ya, damai-Nya beserta kita! 

 

Duduk 
 

5. NAS PEMBUKA  
PL2 : Saudara-saudari, ingatlah: 
  “TUHAN itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap 

segala yang dijadikan-Nya.” (Mazmur 145:9) 
 
6.  NYANYIAN JEMAAT – “Tahukah kamu jumlah bintang” KJ 68:1,3 

 
Semua Tahukah kamu jumlah bintang 

di angkasa yang megah 
dan berapa jumlah awan 
mengitari dunia?  
Tuhan Allah tahu semua, 
tiada satu yang dilupa 
dari jumlah yang besar, 
dari jumlah yang besar. 
 

Semua Tahukah kamu jumlah anak 
di seluruh dunia 
bangun tidur tiap pagi 
dengan hati yang cerah? 
Allah Bapa dalam surga 
mengindahkan semuanya; 
kau pun diindahkan-Nya, 
kau pun diindahkan-Nya. 

 
7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
 
8. NYANYIAN JEMAAT – “Di Muka Tuhan Yesus” KJ 29:1,4 

 
Semua  Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku. 
   Kubawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. 

 
Semua  Di muka Tuhan Yesus kudapat kasih sayang-Nya; 

  hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. 
   

Berdiri 
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9. BERITA ANUGERAH 
 

PF : "Dan jika kamu menyebut-Nya Bapa, yaitu Dia yang tanpa 
memandang muka menghakimi semua orang menurut 
perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan 
selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu, bahwa 
kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu 
warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, 
bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah 
yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak 
domba yang tak bernoda dan tak bercacat." (1Petrus 1:17-19) 

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

 
(SALAM DAMAI – membuat tanda simbolik) 

 
10.  NYANYIAN JEMAAT – “Tercurah Darah Tuhanku” KJ 35:1,4 

 
Semua Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota; 

yang mau bertobat, ditebus, terhapus dosanya, 
terhapus dosanya, terhapus dosanya – 
yang mau bertobat, ditebus, terhapus dosanya. 
 

Semua Sejak kupandang salib-Mu dengan iman teguh, 
kasih-Mulah kupuji t’rus seumur hidupku, – 
seumur hidupku, seumur hidupku, – 
kasih-Mulah kupuji t’rus seumur hidupku. 

 

Duduk 

 
 

11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Matius 15:21-28 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HALELUYA!” 
 
Semua “Haleluya” NKB.222 
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13. KHOTBAH  
 

14. SAAT TEDUH 
 

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, pemazmur berkata: 
  “Aku hendak bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan, Allahku, 

dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk 
selama-lamanya; sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan 
Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati 
yang paling bawah.” (Mazmur 86:12,13) 

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

b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   
   “Mari Bersyukur Semua” KJ 291:1,3,4 

 
Semua Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan! 
 Kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. 
 
Semua Umat-Nya dibebaskan-Nya untuk hidup bersejaht’ra. 
 Kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. 
  
Semua  Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita. 
 Kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. 
 

Berdiri 

 
c. Doa persembahan 
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18. NYANYIAN JEMAAT – “Tuhan, Kau Gembala Kami” KJ 407:1,3 
 
Semua Tuhan, Kau Gembala kami, 

tuntun kami, domba-Mu; 
b’rilah kami menikmati 
hikmat pengurbanan-Mu. 
Tuhan Yesus, Jurus’lamat, 
kami ini milik-Mu, 
Tuhan Yesus, Jurus’lamat, 
kami ini milik-Mu. 

 
Semua Janji-Mu, Kaut’rima kami, 

walau hina, bercela; 
yang berdosa Kausucikan, 
Kaubebaskan yang lemah. 
Tuhan Yesus, Jurus’lamat, 
kini kami berserah. 
Tuhan Yesus, Jurus’lamat, 
kini kami berserah. 

 
 

19. PENGUTUSAN 
PF : Pergilah dan berkaryalah bersama Yesus  
  untuk membebaskan sesama! 
U :  Bersama Yesus, kita pergi untuk melayani  
  serta membebaskan sesama, menembusi berbagai sekat 

perbedaan dalam kehidupan. 
 
 

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 – “Tuhan, Kau Gembala Kami” KJ 407:4 
 
Semua Kehendak-Mu kami cari, 

ingin turut maksud-Mu. 
Tuhan, isi hati kami 
dengan kasih-Mu penuh. 
Tuhan Yesus, Jurus’lamat, 
tak terhingga kasih-Mu. 
Tuhan Yesus, Jurus’lamat, 

  tak terhingga kasih-Mu. 
 


