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KARYA-NYA MEMBANGKITKAN 
Minggu Pra-Paskah V – 26 Maret 2023 

GKI Nurdin 
 

(Pk. 08.15) - Start video 12 menit awal live streaming  

(Pk. 08.20) - Lonceng 1x & penyalaan lilin 1 putih + 4 ungu 

(Pk. 08.27) - Live Feed ke R. Kebaktian  

(Pk. 08.30) - Lonceng 3x 
 

WARTA LISAN 

BERHIMPUN 

 

PENYALAAN LILIN PRA-PASKAH 

Pnt. Mari kita memasuki Minggu Pra-Paskah V 

dengan menyalakan sebuah lilin, 

suluh yang menuntun langkah kita  

menjalani pertobatan dan penyangkalan diri. 

 

NYANYIAN 

Berbaliklah Kepada Tuhan (2x) 

Syair dan Melodi: ”Turn to the Living God”, Lori Ture, 1961 (G3C #485).  

Adaptasi: Juswantori Ichwan 
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Sementara umat bernyanyi, penatua menyalakan lilin Pra-Paskah kelima 
 

AJAKAN BERIBADAH 

Pnt. Kristus telah menempuh jalan penuh sengsara, 

Ia merendahkan diri-Nya menjadi hamba terendah 

 rela mengurbankan diri untuk memikul dosa manusia. 

 Ia rindu setiap kita yang percaya kepada-Nya  

 tidak binasa, melainkan beroleh pengharapan! 
  

 Maka, marilah kita datang ke hadapan-Nya! 

 Dengarlah panggilan-Nya! 

 Naikkanlah syukur, puji, dan sembah bagi Dia! 

Umat diundang berdiri 

 

PROSESI  (berdiri) 

KJ 157 : 1 & 2 – Insan, Tangisi Dosamu 
 

1. Insan, tangisi dosamu! 

Ingatlah, Kristus menempuh 

jalan penuh sengsara dan 

bagai hamba terendah 

Ia kosongkan diri-Nya 

menjadi Perantara. 

Yang mati dihidupkan-Nya, 

yang sakit disembuhkan-Nya, 

yang hilang Ia cari, 

berkurban diri akhirnya, 

memikul dosa dunia 

di atas kayu salib. 
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2. Syukur, pujian dan sembah 

kepada Dia angkatlah 

yang mati bagi kita. 

Ikutlah Dia yang menang, 

pikullah salib dan beban 

dengan bersukacita! 

Kasih-Nya perkenalkanlah 

dan dalam kuasa nama-Nya 

kalahkanlah yang jahat. 

Ingat darah-Nya yang kudus, 

yang bagi Allah, Bapamu, 

berharga tinggi amat! 

 

VOTUM & SALAM      (berdiri) 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, 

yang menjadikan langit dan bumi. 

 

Umat (menyanyikan) Amin  

 
(melodi: Heidi Kabul 2022) 

 

PF Tuhan beserta saudara! 

Umat dan beserta saudara juga! 

PF   Umat dipersilakan duduk 
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KATA PEMBUKA & PENGAKUAN DOSA  (duduk) 

Pnt Dalam perziarahan hidup,  

 kita berjumpa dengan aneka pengalaman yang terjadi.  

 Ada kalanya pengalaman itu sungguh menyukakan. 

 Ada kalanya sangat mendukakan.  

  

 Berbagai pergumulan mendera kehidupan kita. 

 Tekanan ekonomi, pekerjaan dan bisnis,  

 konflik di tengah keluarga,  

 sakit yang tak terduga,  

 hingga kehilangan orang tercinta.  

  

 Situasi ini membuat kita berada pada titik nadir  

 yang tentunya tak mudah. 

 Di tengah situasi titik terendah itulah 

 satu hal yang meneguhkan iman kita: 

 Tuhan hadir dan menopang kita.  

 Ia tidak membiarkan kita terus berada di titik nadir 

 yang dapat mengubah perspektif kita 

 tentang hidup yang Ia anugerahkan. 

 Tuhan menuntun dan mengangkat kita  

 untuk bangkit dari titik nadir hidup ini 

 bahkan melalui panggilan untuk menjadi pelayan-Nya. 

   

 Apakah kita tetap berpengharapan kepada Dia, 

 ketika berada di titik nadir hidup kita?  

 Atau kita malah menyerah dan kalah 

 menghadapi situasi tersebut? 
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(jeda sejenak) 

  

 Mari kita berdoa:  

 Kami datang dalam penyesalan kami ya Tuhan.  

 Ampunilah kami,  

 ketika kami berada di titik nadir hidup ini.  

 Kami mudah menyerah dan kalah.  

 Jiwa kami pun terancam,  

 bagai berada dalam lautan yang kelam. 

 Kami mestinya mengimani, 

 Engkau hadir, menghibur, menyahabati kami 

 yang ada dalam duka dan lara.  

 Engkau memberikan pengharapan,  

 di tengah keputusasaan; 

 membangkitkan semangat,  

 di tengah keluh kesah dan derita.  

 Mampukan kami ya Roh Kudus,  

 untuk bersandar hanya kepada-Mu  

 yang mengangkat kami dalam rangkulan kasih-Mu. 

 Demi Kristus kami memohon 

Amin. 

   

NYANYIAN  

NKB 19 : 1, 2, 3 - Dalam Lautan yang Kelam 

Syair: I Was Sinking Deep in Sin / Love Lifted Me; James Rowe. Terjemahan: B. Maruta 

(bait 1); Yamuger, 1983 (bait 2 & 3). Lagu: Howard E. Smith, 

Hak Cipta: Singspiration, Inc. 
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1. Dalam lautan yang kelam, terancam jiwaku, 

dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. 

Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, 

lalu ‘ku dis’lamatkan Mukhalisku. 

Refrein: 

Kasih kudus! Kasih kudus! 

Yang t’lah mengangkatku: Kasih kudus! 

Kasih kudus! Kasih kudus! 

Yang t’lah mengangkatku: Kasih kudus! 

2. Kasih-Nya kudus, besar, patut ‘ku balaslah; 

kar’na itu ‘ku gemar agungkan nama-Nya. 

‘Ku serahkan hidupku bulat kepada-Nya, 

melayani Tuhanku selamanya! (Refrain) 

 

(Umat Berdiri) 

 

3. ‘Kau yang hampir tenggelam pandanglah pada-Nya! 

Tuhan Yesus t’lah menang: ‘kau ‘kan diangkat-Nya! 

Laut yang mengamuk pun dibuat-Nya reda. 

Yesus mau menolongmu: percayalah! (Refrain) 

 

BERITA ANUGERAH  (berdiri) 

PF Anugerah Tuhan dinyatakan bagi setiap kita yang dengan 

sungguh-sungguh meletakkan pengharapan di dalam Dia. 

Firman Tuhan dalam Yeremia 33:8 menyatakan: 
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 Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan  

 yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku,  

 dan Aku akan mengampuni segala kesalahan  

 yang mereka lakukan dengan berdosa  

 dan dengan memberontak terhadap Aku. 

 

PF     Di dalam Kristus engkau telah diampuni! 

Umat Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni! 

PF Damai Kristus bagimu!  

(PF memberikan salam kepada kantoria, penatua dan umat) 

Umat Damai Kristus bagimu juga!  

(Para petugas ibadah membalas salam dari PF dan umat) 

 

NYANYIAN 

Tuhanlah Kes’lamatanku 

Syair & Melodi: “The Lord is My Salvation”, Nathan Nockels, Honas Myrin, Keith & 

Kristyn Getty. Terjemahan: Juswantori Ichwan (dengan perubahan) 
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Bait 5 

 
(ke Refrain) 
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PELAYANAN FIRMAN 
 

DOA EPIKLESE (duduk) 

PF Umat dipersilakan duduk, mari kita berdoa... 

   (Pelayan Firman memimpin doa epiklese) 

 

BACAAN PERTAMA 

L Pembacaan kitab Yehezkiel 37:1-14 

(lektor membacakan Yehezkiel 37:1-14) 

Demikianlah sabda Tuhan! 

Umat Syukur kepada Allah! 
 

ANTAR BACAAN 

L Antar bacaan diambil dari Mazmur 130 

(menyanyikan Mazmur 130) 
 

BACAAN KEDUA 

L Pembacaan surat Roma 8:6-11 

(lektor membacakan Roma 8:6-11) 

Demikianlah sabda Tuhan! 

Umat Syukur kepada Allah! 
 

BACAAN INJIL (berdiri) 

PF Mari kita berdiri untuk menyambut injil-Nya. 

Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 11:1-15, 25-29, 

33-45  

(Pelayan Firman membacakan Yohanes 11:1-15, 25-29; 33-45) 

Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang 

mendengarkan Firman Allah dan yang memeliharanya. 

Umat (menyanyikan) Hosana 
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(melodi: Heidi Kabul 2022) 

 

KHOTBAH (duduk) 

Karya-Nya Membangkitkan 

 

SAAT HENING 

Dilakukan tanpa ada suara apapun 

 

PENGAKUAN IMAN (berdiri) 

Pnt. Umat diundang berdiri. 

Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, 

dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan 

mengikrarkan Pengakuan Iman Rasuli. 

Umat Aku percaya dst. 

Pnt.      Umat dipersilakan duduk 

 

 

LITURGI PENEGUHAN PENATUA 

 

PENGANTAR (duduk) 

PF Kita datang ke hadapan Allah Bapa yang Mahakasih dan 

Mahamurah, untuk menyelenggarakan peneguhan seorang 

penatua sebagai pelayan dan pemimpin dalam gereja Tuhan. 
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Kristus sebagai Kepala Gereja sepanjang zaman telah 

memanggil setiap orang percaya, laki-laki dan perempuan, 

untuk melayani gereja. Roh Kudus menolong semua orang 

percaya memahami dan menghayati panggilan mereka 

melaksanakan misi gereja dengan mewujudkan persekutuan 

serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan, dalam konteks 

masyarakat, bangsa, dan negara di mana gereja berada, agar 

terwujud keesaan gereja dan kesejahteraan umat manusia, yaitu 

keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. 

 

GKI berada dalam suatu tradisi di mana Allah memanggil dan 

memberdayakan para pendeta dan penatua untuk memimpin 

gereja dalam menjalankan misinya di tengah dunia, sebagai 

peran serta gereja dalam misi Allah. Sebab itulah, kita telah 

bersama-sama menjalani proses dan pergumulan sehingga 

pada hari ini kita dapat melaksanakan peneguhan penatua. 

 

Para penatua dipanggil untuk pembangunan tubuh Kristus. 

Mereka membangun Jemaat dalam iman, pengharapan, dan 

kasih. Mereka mendorong dan memimpin Jemaat melaksanakan 

misi gereja sebagai peran serta dalam perwujudan misi Allah. 

Mereka melayani dengan membangun kehidupan spiritual 

Jemaat, menjaga pengajaran gereja dengan ajaran yang sehat, 

dan melaksanakan perkunjungan pastoral kepada anggota 

untuk berbagi suka dan duka, menghiburkan yang susah, 

menguatkan yang lemah, membalut yang terluka, mencari yang 

terhilang dan tersesat, serta menolong yang sakit dan yang 

menghadapi kematian. 



 

12 
 

 Mereka menjadi teladan dalam iman: berjuang untuk 

perdamaian, keadilan dan keutuhan ciptaan, berjuang untuk 

keesaan gereja dan keesaan umat manusia, berjuang 

menantikan penggenapan Kerajaan Allah. 

 

DOA SYUKUR 

  

PERNYATAAN KESIAPAN UMAT (berdiri) 

PF Saya mohon umat berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, 

perkenankanlah saya bertanya: Apakah umat siap mendukung 

para calon untuk diteguhkan sebagai penatua? 

Umat Ya, kami siap mendukung. 

 

NYANYIAN UMAT 

KJ 320 : 1 & 2 – Syukur Kami Padamu 

Syair dan lagu: Daud Sembiring, 1983 
 

1. Syukur kami padaMu, Tuhan, Kepala G’reja; 

sebagai TubuhMu kami Kaupelihara. 

O Tuhan, urapilah pelayanan jemaatMu 

menjadi gembala penuh karuniaMu. 

Dengan api Roh Kudus kobarkanlah imannya 

untuk mewartakan InjilMu di dunia. 
 

2. Tuhan, curahkanlah wibawa yang rasuli, 

 agar dihayati panggilanMu yang suci. 

 KepadaMu sajalah harapannya selalu, 

 tetap dan setia, teguh pada FirmanMu; 

 pun ia layakkanlah bagiMu tiap hari, 

 berani bersaksi dan giat melayani. 
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PERNYATAAN KESEDIAAN 

Para calon penatua berdiri 

 

PF Saudara-saudara calon penatua, sekarang saya ingin 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara: 

● Saudara-saudara calon penatua, saudara telah dicalonkan 

dan dipilih oleh Jemaat untuk jabatan penatua. Apakah 

Saudara percaya dalam hati Saudara, bahwa Saudara 

dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus, 

untuk menjadi penatua? 

● Apakah Saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan 

Perjanjian Baru adalah Firman Allah yang menunjukkan jalan 

keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan karena itu 

Saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang 

bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah Saudara 

bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juruselamat kita 

Yesus Kristus, dan memegang kesaksian Alkitab itu serta 

menjaga keutuhan gereja? 

● Apakah Saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin 

dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah Saudara bersedia 

mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan 

teladan Saudara dalam kesetiaan pelayanan dan hidup yang 

kudus? Apakah Saudara bersedia menerima dan menaati 

ajaran dan Tata Gereja GKI? 

● Apakah Saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian 

dan pelayanan GKI, dengan menggunakan segenap kekuatan 

Saudara untuk misi Allah dan misi gereja, di dunia, kini dan di 

sini? Apakah Saudara bersedia bekerjasama dalam Jemaat, 

Majelis Jemaat, Majelis Klasis, Majelis Sinode Wilayah, dan 
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Majelis Sinode untuk memajukan perwujudan keesaan 

gereja, serta menantikan dalam segala pengharapan 

kedatangan Kristus kembali? 
 

PF Apakah jawab Saudara…… 

 (PF meyebut nama calon satu per satu, dan masing-masing calon 

menjawab secara pribadi menurut urutan) 

 

 1. Agus Widijanto Budiono   

 2. Berkat Natal A. Dachi   

 3. Herdian Wiharto   

 4. Lanny Purnomo   

 5. Lia Luciana   

   6. Linda I. Setiawan  

   7. Mario K. Dharmoputera   

   8. Tjhin Juliana Anggraini   
   

 

Calon Penatua : Ya, saya percaya dan bersedia. 

 

NYANYIAN UMAT  

Berikan Diri yang Terbaik (3x) 

Syair dan lagu: Arliyanus Larosa, dalam Konven Pendeta GKI, Kuningan, 1 November 

2022. 
 

do = d     3 ketuk 
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PELAYANAN PENEGUHAN 

(PF mengundang calon untuk maju ke depan dan bertelut. Pelayan liturgi 

menumpangkan tangan kepada calon dengan dua tangan di atas kepada. Peneguhan 

dilaksanakan satu per satu) 

 

PF Saudara………….., selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya 

meneguhkan Saudara ke dalam jabatan penatua, dalam nama 

Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 

 

 1. Agus Widijanto Budiono   

 2. Berkat Natal A. Dachi   

 3. Herdian Wiharto   

 4. Lanny Purnomo   

 5. Lia Luciana   

   6. Linda I. Setiawan  

   7. Mario K. Dharmoputera   

   8. Tjhin Juliana Anggraini  
 

(Mereka yang baru diteguhkan kembali ke tempat duduk mereka sampai semuanya 

selesai. Sesudah semua diteguhkan, mereka berdiri dan pendeta mengucapkan berkat) 
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PF Allah yang Mahakasih dan Mahakuasa, Bapa Tuhan Yesus 

Kristus kiranya melengkapi Saudara dengan kuasa Roh Kudus 

dalam menggembalakan Jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh 

darah dan nyawa Kristus. Dan Allah yang Mahamurah dan 

penuh anugerah memenuhi Saudara dengan karunia dan kuasa 

untuk melayankan Firman, penggembalaan, dan pembangunan, 

dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 
 

DOKSOLOGI (berdiri) 

Umat berdiri, sementara itu penumpangan tangan berlanjut. 

 
 

KJ 303 – Pujilah Khalik Semesta 

Syair: Praise God from Whom All Blessings Flow, Thomas Ken, 1709, 

Terjemahan: Yamuger, 1978, Lagu: Mazmur Jenewa 134, Loys Bourgeois, 1551 
 

 
 

RESPONS TERHADAP PENEGUHAN  (duduk) 

Umat duduk, para penatua yang baru diteguhkan tetap berdiri. 
 

PF Para penatua yang baru diteguhkan, Gereja Kristen Indonesia 

siap mendengar ikrar Saudara untuk tugas pelayanan GKI pada 

basis di jemaat ini, maupun dalam lingkup-lingkup klasis, sinode 

wilayah, dan sinode GKI. 
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Penatua yang baru diteguhkan : 

Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya 

menyatakan dengan segenap hati saya, segenap jiwa saya, 

segenap kekuatan saya, dan segenap akal budi saya, bahwa 

segala kesediaan saya melayani Kristus dan gereja-Nya, di 

tengah dunia yang butuh penyelamatan Kristus, 

sebagaimana telah saya nyatakan tadi, dilandasi oleh percaya 

dan kasih saya kepada Kristus yang dikuatkan oleh kuasa dan 

karunia Roh Kudus-Nya. 
 

PERNYATAAN DUKUNGAN JEMAAT (berdiri) 

Penatua yang baru diteguhkan berdiri menghadap ke arah umat. 
 

PF Umat yang dikasihi Tuhan, apakah Saudara-saudara siap 

menerima dan mendukung para penatua baru ini? 

Umat Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami 

menerima para penatua baru. Kami berjanji memberikan 

dukungan, kasih, dan doa, kepadanya yang hidup dan 

bekerja di antara kami menjadi pemimpin yang melayani, 

agar jemaat Tuhan terpelihara dalam kasih, iman, dan 

pengharapan. 

  

PENYERAHAN PIAGAM PENEGUHAN PENATUA (duduk) 

Seorang penatua mewakili jemaat dan Majelis Jemaat membacakan Piagam Peneguhan 

Penatua, lalu menyerahkannya kepada masing-masing penatua baru. Kemudian para 

penatua baru duduk di kursi Majelis Jemaat. 
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PENGAKHIRAN JABATAN PENATUA 

Seorang penatua mewakili jemaat dan Majelis Jemaat membacakan Piagam 

Pengakhiran Jabatan Penatua dan mengucapkan terimakasih kepada para penatua yang 

mengakhiri masa pelayanan. Kemudian para penatua yang mengakhiri masa pelayanan 

berpindah tempat duduk dari kursi Majelis Jemaat ke kursi umat. 
 

Nama-nama penatua yang mengakhiri masa jabatannya : 

1. Hermawan 

2. Mariani Jusup  

3. Martha L. Purnomosari  

4. Nathanael Hadinata 

5. Suherman Wijaya  

6. Tjhang Set Ngo    

 

DOA SYAFAAT (duduk) 

Mendoakan pokok-pokok doa syafaat.  

 

PELAYANAN PERSEMBAHAN 
 

PENGANTAR PERSEMBAHAN 

Pnt. Anugerah dan berkat Tuhan senantiasa nyata dalam setiap 

perjalanan hidup kita. Inilah yang memampukan kita untuk terus 

mengucap syukur dalam segala keadaan. Firman Tuhan dalam 1 

Tesalonika 5:18 menjadi landasan dalam pemberian 

persembahan saat ini:  

   

”Mengucap syukurlah dalam segala hal,  

  sebab itulah yang dikehendaki Allah  

  di dalam Kristus Yesus bagi kamu”.  
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Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui nomor 

rekening GKI Nurdin yang tertera pada layar atau yang juga 

dimuat dalam Warta Jemaat online. 
 

Bagi kita yang berada di ruang ibadah ini, QR code terdapat di 

bangku saudara masing-masing. Saudara juga dapat 

memasukkan amplop persembahan ke kotak yang terdapat di 

pintu keluar setelah ibadah selesai. 

 

NYANYIAN 

KJ 439 : 1, 2, 4 – Bila Topan K’ras Melanda Hidupmu 

Syair: When upon Life’s Billows / Count Your Blessings, Johnson Oatman, Jr., 1897, 

Terjemahan: Yamuger, 1978, Lagu: Edwin Othello Excell, 1897 

 

1. Bila topan k’ras melanda hidupmu, 

bila putus asa dan letih lesu, 

berkat Tuhan satu-satu hitunglah, 

kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. 

 

Refrein: 

Berkat Tuhan, mari hitunglah, 

kau ‘kan kagum oleh kasih-Nya. 

Berkat Tuhan, mari hitunglah, 

kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. 

 

2. Adakah beban membuat kau penat, 

 salib yang kaupikul menekan berat? 

 Hitunglah berkatNya, pasti kau lega 

 dan bernyanyi t’rus penuh bahagia! (Refrain) 
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4. Dalam pergumulanmu di dunia 

 janganlah kuatir, Tuhan adalah! 

 Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, 

 yakinlah, malaikat menyertaimu! (Refrain) 

 

DOA PERSEMBAHAN  (berdiri) 

Pnt. (umat diundang berdiri) 

 Mari kita berdoa.. (jeda sejenak) 

 

Bapa di dalam sorga,  

kami membawa persembahan syukur ke hadapan-Mu, 

atas segala berkat yang Engkau berikan, 

serta karya-Mu yang telah memulihkan kami 

dan memanggil kami bangkit dari titik nadir. 

Terimalah ya Bapa persembahan ini. 

Jadikanlah persembahan ini sebagai berkat untuk sesama, 

 agar tiap orang yang mengalami pergumulan 

 terus merasakan sentuhan kasih-Mu. 

Terpujilah Allah Tritunggal, sang Khalik semesta,  

sumber segala kurnia. 

 Amin. 

 

PENGUTUSAN 
 

PF Di tengah titik nadir dan pergumulan hidupmu,  

yakinlah bahwa Dia adalah tumpuan dan pengharapanmu! 

Di tengah gundah dan pilu hatimu,  

percayalah bahwa Dia menguatkan hatimu!  

Karena, Dia adalah Yesus Jurus’lamatmu!  
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NYANYIAN 

PKJ 202 - Yesusku Jurus’lamatku  

Syair dan lagu: Bonar Gultom (Gorga), 1990 

 

Yesusku Jurus’lamatku, 

Tuhanku, Mukhalisku. 

Tumpuan pengharapanku 

dan perisai perlindunganku. 

Tatkala hidupku sendu 

dan hati gundah pilu, 

Tuhanku Yesus kuseru dan 

jiwaku tenang dan teduh. 

Setiap langkahku tempuh, 

kutoleh Tuhanku. 

Setiap hasrat kugelut, 

kutanya Tuhanku. 

Ke dalam kasih Penebus 

‘ku berserah selalu, 

tiada lagi takutku, 

walau hidup penuh seteru. 

 

PENGUTUSAN 

PF Arahkanlah hatimu kepada Tuhan! 

Umat Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan 

PF Jadilah saksi Kristus! 

Umat Syukur kepada Allah! 

PF Terpujilah Tuhan! 

Umat kini dan selamanya. 
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BERKAT 

PF Semoga Allah, sumber pengharapan  

memenuhi kamu dengan segala sukacita  

dan damai sejahtera dalam iman kamu,  

supaya oleh kekuatan Roh Kudus,  

kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan  

kini dan selamanya! 

Umat (menyanyikan) Hosana Amin 

 

 

PROSESI KELUAR 

PKJ 202- Yesusku Jurus’lamatku 

  

Yesusku Jurus’lamatku, 

Tuhanku, Mukhalisku. 

Tumpuan pengharapanku 

dan perisai perlindunganku. 

Tatkala hidupku sendu 

dan hati gundah pilu, 

Tuhanku Yesus kuseru dan 

jiwaku tenang dan teduh. 

Setiap langkahku tempuh, 

kutoleh Tuhanku. 
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Setiap hasrat kugelut, 

kutanya Tuhanku. 

Ke dalam kasih Penebus 

‘ku berserah selalu, 

tiada lagi takutku, 

walau hidup penuh seteru. 

 

Penutup  Ibadah telah selesai, umat dipersilakan duduk dan 

bersaat teduh.  

Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. 

 


