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PERSIAPAN 
 Doa pribadi jemaat 

 Pengenalan lagu-lagu yang akan dinyanyikan dalam Ibadah 

 Doa konsistori para pelayan yang bertugas 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2 Selamat pagi/sore/malam 

Dengan penuh sukacita dan dalam persekutuan Kasih Allah mari kita 
beribadah di Hari Minggu III  Pra Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat 
ini berkenan dihadapan Tuhan.  
Pemberitaan Firman pada ibadah ini disampaikan oleh …… 
 

MENGHADAP TUHAN 

   AJAKAN BERIBADAH 
   P2 Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah 

persekutuan kita. 
 
NYANYIAN JEMAAT: GB 12 : 1, 2 “MASUKLAH SEMUA MENGHADAP TUHAN”  

 

 
  

---Alkitab, sebagai simbol kehadiran Allah, dibawa masuk ke dalam ruang ibadah--- 
 

2)  Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. 
      Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. 
      T"rimalah anug"rah, rahmat dan kasih dari Yesus, Tuhanmu. 
      Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. 

 

V O T U M  
PF  Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan 

bumi. (Mzm. 124:8) 
J 1    .    |    1    .    || 
A      -       min.     
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NAS PEMBIMBING                 Roma 8 : 28 
PF “Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk 

mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka 
yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.” 

 

SALAM 
PF  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari  

                         Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 
J DAN MENYERTAIMU JUGA 

 

NYANYIAN JEMAAT:  GB 182 : 1, 2 “ANAK ALLAH TURUN KE DUNIA” 

Kantoria 

 

 
 
  2)  Oh, manisnya bersama Yesus, aku tentram, bahagia 
           Terjaminlah masa depanku, hidupku jadi baru oleh hidup-Nya Reff: 

Duduk 

PENGAKUAN DOSA 
P2 : Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah 

mengaku akan dosa-dosa kita : 
Ya Bapa Mahakudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepada-Mu, seperti 
kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah  bersalah, baik dalam 
pikiran, perkataan dan perbuatan; kami gagal untuk berbuat yang baik. 

-----umat mengaku secara pribadi----- 
Segala kekurangan kami sebagai orang percaya; kelemahan iman, kepudaran 
pengharapan, ketiadaan kasih; pelanggaran dan kelalaian. Kami mengaku 
Kepada-Mu, 

 
Jemaat : NYANYIAN JEMAAT  KJ 43 “TUHAN KASIHANI KAMI” 
 Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. 
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P2 : Segala kekurangan kami sebagai UmatMu yang telah kau kuduskan di dunia ini; 
salah paham dan perselisihan; pementingan diri, iri hati dan saling benci. Kami 
mengkau kepada-Mu 

 
Jemaat : NYANYIAN JEMAAT  KJ 43 “TUHAN KASIHANI KAMI” 
 Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. 
 
P2 : Segala kekurangan kami sebagai Gereja yang telah kau utus untuk ke dalam 

dunia; ketidak-beranian untuk berkata benar; ketertutupan dan ketidak-jelasan 
dalam kesaksian. Kami mengaku kepada-Mu, 

 
Jemaat : NYANYIAN JEMAAT  KJ 43 “TUHAN KASIHANI KAMI” 
 Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. 
 
P2 : Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa; sucikan dan 

baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, 
Juruselamat dunia. 

 

BERITA ANUGERAH 
PF  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, 
  disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
  Roma 5 : 10  yang menyatakan……. 
  Berdasarkan Firman Tuhan itu, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami 
  memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama 
  Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 
 
J  SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.  
 
NYANYIAN JEMAAT:  GB 42 : 1, 4 “KUASA DARAH YESUS MENYUCIKANMU” 

 
 

4)   Hai tanggalkan jubah dosa tercemar, hingga kau jadi putih bersih. 
            Tersedia sumber air yang jernih, jiwa kotor menjadi bersih! Reff: 
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PERINTAH HIDUP BARU 
PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti 

Tertulis dalam Galatia 5 : 16-25  yang menyatakan:………. 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 
hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 
NYANYIAN JEMAAT: GB 381 : 1, 3 “KEMULIAAN BAGI ALLAH” 

 
 
4)   Hanya Kau yang Mahasuci, hanya Kau yang Mahatinggi 
       ya Yesus Mesias, Tuhan kami, 
       beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapa-Mu!  

                                                                   duduk 
   ⌘ Kesaksian Pujian 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 

    DOA EPIKLESE  
    PEMBACAAN ALKITAB 

       PF       Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan.Hosiana! 
    Do=4Ketuk 

          J               KJ 473B ”HOSIANA” 
                     Hosiana, Hosiana, Hosian   
 P3         Bacaan Alkitab hari ini dari BILANGAN 12 : 1-16  yang menyatakan . .  
        PF         Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannyadi antara  

         kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
   J                GB 392a ”KEPADAMU PUJI-PUJIAN”       Do=d 4/4 MM±112 

                   Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 
                   Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 

 Duduk 

KHOTBAH    
Saat Teduh 
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JAWABAN JEMAAT 

 
NYANYIAN JEMAAT: PKJ 131  : 1, 3 “YAKIN TUHAN TUNTUN LANGKAHKU” 

 
 
PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  

duduk 

DOA SYAFAAT   (diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan, KJ 475) 

 
⌘ Kesaksian Pujian 
 

UNGKAPAN SYUKUR   
P4 Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada 

Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab  
2 Korintus 9 : 7 Hendaklah masing-masing memberikan menurut  
kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan , sebab Allah  
mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.” 

 Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 
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NYANYIAN JEMAAT:  PKJ 146 : 1, 2, 3 “BAWA PERSEMBAHANMU” 

 

 
  
  2)   Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi 

           oleh apa saja pun dalam dunia. 
           Kasih dan karunia sudah kau terima.  Reff : 

 
----- persembahan diedarkan ----- 

3)    Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai 
               agar kerajaanNya makin nyatalah. 
            Damai dan sejahtera diberikan Tuhan.  Reff: 
 
DOA SYUKUR 

P4 :  Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang     
   kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dank arena itu kami  
   persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu: 

Jemaat : Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dari  
                   kekayaan: hikmat dan kekuatan; hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Amin 
 

duduk 
 

PENGUTUSAN 

WARTA JEMAAT 

      AMANAT PENGUTUSAN 

      PF     Bertekunlah dalam iman: pergilah dan layanilah Allahmu dengan percaya         
      pada kasih dan anugerah-Nya, sambil mengingat pesan Firman Tuhan     
      yang terdapat pada pada  2 Tesalonika 2 : 16, 17  “Dan Ia, Tuhan kita Yesus 

Kristus, dan Allah, Bapa kita, yang dalam kasih karuniaNya telah 
mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi 
dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan 
menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik.”       



h a l , 8  

NYANYIAN JEMAAT: PKJ 264 : 1, 3 “APALAH ARTI IBADAHMU” 

 

     
  

3)  Berbahagia orang yang hidup beribadah, 
            yang melayani orang susah dan lemah 
          dan penuh kasih menolong orang yang terbeban; 
        itulah tanggung jawab orang beriman.    Reff: 

 

BERKAT 
   PF   Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya: 

   “TUHAN MEMBERKATI ENGKAU DAN MELINDUNGI ENGKAU  
        TUHAN MENYINARI ENGKAU DENGAN WAJAH-NYA DAN MEMBERI ENGKAU           
        KASIH KARUNIA 
        TUHAN MENGHADAPKAN WAJAH-NYA KEPADAMU DAN MEMBERI ENGKAU    

     DAMAI SEJAHTERA.”  
 

   NYANYIAN JEMAAT: GB 401  ”AMIN, AMIN YA BENAR ADANYA” 

  
 

..... jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri sampai selesai prosesi keluar ..... 


