PERSIAPAN
a. Saat Teduh
b. Sebelum ibadah dimulai, organis/pianis memainkan lagu-lagu gerejawi.
c. Lonceng berbunyi.
d. Penyalaan Lilin Kristus dan Pembacaan Pokok-pokok Warta Jemaat
Berdiri

1. MAZMUR PEMBUKA
PL1 : Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar;
U : nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia.
PL1 : Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang,
U : orang yang mencari TUHAN akan memuji-muji Dia;
biarlah hatimu hidup untuk selamanya!
PL1 : Segala ujung bumi akan mengingatnya
U : dan berbalik kepada TUHAN;
PL1 : dan segala kaum dari bangsa-bangsa
U : akan sujud menyembah di hadapan-Nya.
PL1 : Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan,
U : Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa.
PL1 : Ya, kepada-Nya akan sujud menyembah
semua orang sombong di bumi,
U : di hadapan-Nya akan berlutut semua orang
yang turun ke dalam debu,
dan orang yang tidak dapat menyambung hidup.
PL1 : Anak-anak cucu akan beribadah kepada-Nya,
U : dan akan menceritakan tentang TUHAN
kepada angkatan yang akan datang.
PL1 : Mereka akan memberitakan keadilan-Nya
U : kepada bangsa yang akan lahir nanti,
sebab Ia telah melakukannya. (Mazmur 22:26-32)

2. NYANYIAN JEMAAT – “Segala Suku Bangsa” PKJ 305 [4x]
(prosesi Alkitab – simbol Firman Allah yang siap untuk diberitakan)

Semua
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Perempuan Segala suku bangsa, agungkan Tuhan!
Segala suku bangsa, megahkan nama-Nya!
Laki-laki

Segala suku bangsa, agungkan Tuhan!
Segala suku bangsa, megahkan nama-Nya!

Semua

Segala suku bangsa, agungkan Tuhan!
Segala suku bangsa, megahkan nama-Nya!

3. VOTUM
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, Allah yang Mahakuasa!
U : (Menyanyikan KJ 476b) Amin

4. SALAM
PF : Damai sejahtera Tuhan Yesus, Mesias yang telah bangkit,
menyertai kita!
U : Ya, damai-Nya beserta kita!
Duduk
5. NAS PEMBUKA
PL2 : Saudara-saudari, Tuhan Yesus berkata:
“Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti
ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak
tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah,
jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku." (Yohanes 15:4)
6. NYANYIAN JEMAAT – “Tinggallah Dalam Yesus” KJ 356:1-2
Semua

Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya.
B’lajarlah firman Tuhan, taat kepadanya.
Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya.
Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya.

Semua

Kita sebagai ranting pasti berbuahlah,
asal dengan setia tinggal di dalam-Nya.
Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya:
hidup berlimpah kurnia hanya di dalam-Nya!
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7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2)
8. NYANYIAN JEMAAT – “O Allahku, Jenguklah Diriku” NKB 13:1,3
Semua

O Allahku, jenguklah diriku,
ujilah hati dan pikiranku.
Aku telah berdosa dan cemar,
sucikan dan jadikan ‘ku benar.

Semua

Ya Tuhanku, hidupku t’rimalah;
kasih yang murni, o curahkanlah.
Taklukkanlah dendam dan nafsuku,
tinggallah ‘Kau tetap di hatiku.
Berdiri

9. BERITA ANUGERAH
PF

U

: "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu
bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil
pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena
kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk
melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya.
Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya." (Efesus 2:8-10)
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
: Syukur kepada Allah.
(SALAM DAMAI)

10. NYANYIAN JEMAAT – “Di Salib Yesus Di Kalvari” KJ 34:1,2
Semua

Di salib Yesus di Kalvari kus’rahkan dosaku yang keji.
Oleh darah-Nya aku bersih! Puji nama-Nya!
Puji, puji nama-Nya! Puji, puji nama-Nya!
Oleh darah-Nya aku bersih! Puji nama-Nya!

Semua

Kini bahagiaku penuh: Yesus berdiam di dalamku.
Sungguh ‘ku s’lamat, ‘ku ditebus! Puji nama-Nya!
Puji, puji nama-Nya! Puji, puji nama-Nya!
Oleh darah-Nya aku bersih! Puji nama-Nya!
Duduk
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11. DOA PELAYANAN FIRMAN
12. PEMBACAAN ALKITAB – 1Yohanes 4:7-21
Sesudah pembacaan:
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta
memeliharanya, HALELUYA!”
Semua : “Haleluya, Haleluya” KJ 472:1,5

Semua Puji Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah, Jurus’lamat;
sudah bangkit, akan datang: Haleluya, Haleluya!
13. KHOTBAH
14. SAAT TEDUH
15. PADUAN SUARA / KELOMPOK VOKAL
16. PENGAKUAN IMAN
PL3 : Dengan sikap berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan
iman dalam kata dan nada:
(Menyanyikan “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 sorga dalam terang.
Aku percaya pada Roh Kudus
yang mendiami kita terus.
Aku percaya G’reja yang esa;
‘ku jadi suci di dalamnya.
Duduk
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17. DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami)
18. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3)
a.

Ajakan Persembahan
PL3 : Saudara-saudari, tetaplah menyatu bersama Tuhan dan
bersyukurlah. Penulis surat Yakobus mengingatkan kita:
“Saudara-saudaraku,
adakah
pohon
ara
dapat
menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat
menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak
dapat mengeluarkan air tawar. Siapakah di antara kamu
yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang
baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari
kelemahlembutan.” (Yakobus 3:12-13)

b.

Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :
“Biar ‘Ku Tumbuh Di Batang-Mu” KJ 309:1-4

Semua

Biar ‘ku tumbuh di batang-Mu,
ya Pokok Anggur yang benar,
supaya Kau hidupkan daku
menjadi ranting yang segar.
Jika Engkau beri berkat,
aku berbuah yang lebat.

Laki-laki

Tak mungkin aku ‘kan mandiri,
aku lemah di luar-Mu.
Perempuan Hanya di dalam-Mu sendiri
limpahlah hidup bagiku.
Semua
Oleh-Mu buahku lebat;
yang tak berbuah dikerat.
Perempuan Dengan-Mu saja ‘ku bersatu,
tak tercerai sesaat pun.
Laki-laki
Kasih-Mu pandu di jalanku;
‘ku hidup oleh hidup-Mu.
Semua
Dengan salib-Mu ‘ku menang,
jikalau Kauberi terang.
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Semua

Diriku milik-Mu abadi,
Engkau tumbuhkan imanku.
Yang dalam aku Kaumulai,
Kau sempurnakan bagi-Mu.
Oleh-Mu kuncup merekah,
hingga berbuah yang lebat.
Berdiri

c. Doa persembahan

19. NYANYIAN JEMAAT – “’Ku Beroleh Berkat” NKB 196:1-2
Laki-laki

‘Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap,
yang tidak dib’ri dunia;
Perempuan di relung hatiku, walau sarat beban,
ada damai sejaht’ra baka.
Semua
Yesus yang selalu tinggal serta;
Ia di dalamku, ‘ku dalam-Nya.
“Aku senantiasa menyertaimu” –
itulah janji-Nya kepadaku.
Perempuan Saat damai penuh masuk di hatiku,
dunia menjadi cerah.
Laki-laki
Kesusahan lenyap, g’lap berganti terang:
Yesus Tuhan, agung, mulia!
Semua
Yesus yang selalu tinggal serta;
Ia di dalamku, ‘ku dalam-Nya.
“Aku senantiasa menyertaimu” –
itulah janji-Nya kepadaku.

20. PENGUTUSAN
PF : Pergilah, menyatulah bersama Tuhan dalam setiap langkah
hidup setiap hari!
U : Kita percaya, setiap orang yang tinggal di dalam Tuhan dan
Tuhan di dalamnya pasti akan menghasilkan buah-buah
kehidupan yang baik dan berguna, menurut kasih dan
kebenaran-Nya.
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21. BERKAT
PF : “. . . Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang
kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala
Agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita, kiranya
memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk
melakukan kehendak-Nya, dan mengerjakan di dalam kita apa
yang berkenan kepada-Nya, oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah
kemuliaan sampai selama-lamanya!” (Ibrani 13:20-21)
U

:

“Haleluya! Amin!” NKB 225

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab)

22. NYANYIAN JEMAAT – “’Ku Beroleh Berkat” NKB 196:3
Semua

Harta yang terbesar di bejana fana
kumiliki di dunia.
Pada hari mulia aku dibawa-Nya
masuk surga kekal serta-Nya.
Yesus yang selalu tinggal serta;
Ia di dalamku, ‘ku dalam-Nya.
“Aku senantiasa menyertaimu” –
itulah janji-Nya kepadaku.
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