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PERSIAPAN  
PANGGILAN BERIBADAH 
P Inilah hari yang dijadikan TUHAN, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya! 

Marilah kita berdiri dan memulaikan ibadah ini dengan menyanyi:  
 
 

 
 
 
 
 
 

    ”KASIH DARI SORGA” 
   Kasih dari sorga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa sorgawi 
   Kasih dari Yesus mengalir di hatiku membuat damai di hidupku 
   Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Allah Bapa 
   Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku 
    
TAHBISAN & SALAM (Jemaat berdiri) 
P Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, 

yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangan-Nya.  
Amin  

 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai 
saudara-saudara. 

J   Amin. 
 
NAS PEMBIMBING  
P ”Sebab Ia berfirman kepada Musa : Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa Aku 

mau menaruh belas kasihan dan Aku akan bermurah hati kepada siapa Aku mau bermurah 
hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada 
kemurahan hati Allah.” (Roma 9:15-16)  

 
Menyanyi : KJ No. 39 : 1 ”KU DIBERI BELAS KASIHAN” 
 Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku; 
 Tadi ’ku angkuh kini heran: Tuhan besarlah rahmat-Mu! 
 Kidung imanku bergema: rahmat-Mu sungguh mulia 
 Kidung imanku bergema: rahmat-Mu sungguh mulia. 
 
PENGAKUAN DOSA DAN PEMBERITAAN ANUGERAH ALLAH  
P Marilah kita merendahkan diri di hadapan TUHAN, Allah kita, dan mengaku dosa kita 

kepada-Nya. Kita berdoa : ...................
 
P Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang Pengantara pada 

Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan 
bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan 
hiduplah dalam damai sejahtera. 

 
Menyanyi : KJ No. 25 : 1 ”YA ALLAHKU, DI CAH’YAMU” 
  Ya  Allahku, di cah’ya-Mu tersingkap tiap noda 
  Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa 
  
PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN  
P Berdoa     ....................... 
 Membaca Alkitab  Matius 9 : 35 - 38  
 Khotbah    ........................ 
 



 
PERSEMBAHAN (Jemaat duduk dan/atau berjalan) 
P Marilah kita memberi persembahan tetapi sebelumnya, dengarkanlah nas persembahan 

dalam Efesus 5 : 2 tertulis : ”dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga 
telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan diri-Nya untuk kita sebagai persembahan 
dan korban yang harum bagi Allah.”” 

 
Menyanyi: NKB No. 133 : 1, 2  ”SYUKUR, PADAMU, YA ALLAH”   
 Syukur pada-Mu, ya Allah, atas s’gala rahmat-Mu; 
 Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. 
 Syukur atas pekerjaan, walau tubuh pun lemban; 
 Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. 
 
 Syukur atas bunga mawar, harum, indah tak terp’ri 
 Syukur atas awan hitam dan mentari berseri 
 Syukur atas suka-duka yang Kau b’ri tiap saat; 
 Dan Firman-Mulah pelita agar kami tak sesat 
 
DOA UMUM (Jemaat duduk) 
P ................ 
 
NYANYIAN PENUTUP (Jemaat berdiri) 
Menyanyi : NKB.No.197 : 1 ”BESARLAH UNTUNGKU”  

Besarlah untungku jika Yesus milikku, 
bersuka jiwaku kar’na damai yang penuh. 
Meskipun angin k’ras, badai dunia menderu, 
tak goyah hatiku kar’na Yesus milikku. 
Refr. Benar, benar, besarlah untungku. 
 Benar, benar, besarlah untungku. 

  Benar, benar, besarlah untungku. 
 Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. 

 
BERKAT 
P Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat: 

Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara; Tuhan menyinari dengan wajah-Nya 
dan memberi saudara-saudara kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada 
saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera.  

J  Amin. Amin. Amin (dinyanyikan) 
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