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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 DAN UNGKAPAN SITUASI  
P2 Selamat pagi/sore/malam 

Saudara saudara seiman, 
Majelis Jemaat GPIB Gideon mengucapkan SELAMAT DATANG dan SELAMAT BERIBADAH 
kepada seluruh warga jemaat dan simpatian. Kiranya Ibadah saudara menyenangkan hati 
Allah dan membawa damai sejahtera dalam hidup saudara-saudara. 
Pemberitaan Firman dalam Ibadah Hari Minggu ini disampaikan oleh …… 

 
AJAKAN BERIBADAH 
P2 Pada Hari Minggu PRA-PASKAH V – Minggu, 17 Maret 2019, kita diundang Allah untuk 

mengingat rayakan perjalanan Tuhan Yesus Kristus menuju Bukit Golgota. Marilah BERDIRI 
menyambut Firman Allah yang akan dibawa masuk ke dalam ruang ibadah, sambil 
menyanyikan pujian.... 

 

MENGHADAP TUHAN 
 
NYANYIAN JEMAAT: KJ 216 : 1, 2, 3 “BERLIMPAH SUKACITA DI HATIKU” 
(Bait pertama dan Refrein dinyanyikan oleh jemaat,  bait kedua dan ketiga secara bergantian)  

Do = C 4ketuk 
1.  Berlimpah sukacita di hatiku, 

  di hatiku, di hatiku. 
  Berlimpah sukacita di hatiku, 
  tetap di hatiku! 

Refrein: 
  Aku bersyukur bersukacita, 
  kasih Tuhan diam di dalamku. 
  Aku bersyukur bersukacita, 
  kasih Tuhan diam di dalamku. 

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

2.  Laki-laki  Damai sejaht'ra melampaui akal 
      di hatiku, di hatiku. 
  perempuan  Damai sejaht'ra melampaui akal 
     tetap di hatiku! Refr, ..... 

 
3.  Perempuan  Berlimpah kasih Yesus di hatiku, 

     di hatiku, di hatiku. 
  Laki-laki  Berlimpah kasih Yesus di hatiku, 
     tetap di hatiku! Refr, ..... 
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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.     

NAS PEMBIMBING                        YESAYA 49 : 13 
PF Nas Alkitab yang membimbing kita masuk Minggu keenam Prapaskah ini adalah:“Bersorak-

sorailah, hai langit, bersorak-soraklah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai 
gunung-gunung! Sebab TUHAN menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orangNya yang 
tertindas.” 

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

menyertai kamu. 
J DAN MENYERTAIMU JUGA 

NYANYIAN JEMAAT: PKJ 243 : 1, 2 “SEJAHTERA TUHAN” 
(Bait pertama dinyanyikan oleh kantoria, bait kedua dinyanyikan oleh jemaat) 
La = E 3 ketuk 
 

 

 

 

 

 

 

2.  Sejahtera Tuhan, sejahtera Tuhan 
yang hidup dan menghidupkan 
berlimpah sekarang dan s'lamanya; 
bersiaplah menerima! 
berlimpah sekarang dan s'lamanya; 
besiaplah menerima! 

Duduk 

PENGAKUAN DOSA 
P2 : Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah mengaku akan  dosa-    
                Dosa kita : 
            Ya Allah Mahakudus dan mengampuni ! 

Kami mengaku akan dosa dan kejahatan yang dibuat berlawanan dengan kehendakMu yang 
Kau nyatakan dalam kesaksian Alkitab.  
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Hari-hari yang kami jalani cukup berat, ya Allah Bapa ! Dan, oleh karena itu, acapkali kami 
berbuat kejahatan, karena kecenderungan hati demi membebaskan diri sendiri dari 
kesengsaraan yang sedang dipikul. 

Kami kurang belajar mengikuti teladan yang ditinggalkan Yesus Kristus. Kami mendua hati 
mempercayaiMu, ya Allah.  

Kami mencari jalan sendiri, tanpa menanyakan Dikau. Kami berpikir, bahwa melalui jalan yang 
dipilih, kami dapat keluar dari penderitaan; akan tetapi semakin mengikuti keinginan sendiri, 
kami terjerat oleh berbagai masalah. 

---Hening sejenak--- 

Ya Allah Mahasuci dan Mahakasih ! 

Ampunilah segala kejahatan yang kami lakukan, karena roh dan pikiran kami yang dikuasai 
dosa.  

Kami mau kembali kepadaMu, ya Allah; karena Engkau sendiri yang sanggup menyembuhkan 
kami.  

Tuntunlah kami menurut jalan yang Kautentukan, supaya kami beroleh rachmatMu oleh iman 
kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kami. Amin ! 

Demikian pengakuan umat-Mu, di hadapanMU kami memohon... 

NYANYIAN JEMAAT: KJ 29 : 1, 2, 3 “DI MUKA TUHAN YESUS” 
La= C 4 ketuk (dinyanyikan setengah suara) 

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

 
2.  Di muka Tuhan Yesus tersungkur kar'na dosaku, 
  kubuka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. 
 
3.  Di muka Tuhan Yesus 'ku insaf akan salahku; 
  bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. 

 
BERITA ANUGERAH 
PF  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita   

anugerah pengampunan seperti tertulis dalam  1 YOHANES 1 : 9  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: PKJ 274 : 1, 2 “PAKAILAH WAKTU ANUGRAH TUHANMU”  
DO = Es 4 ketuk (bait pertama dan refrein dinyanyikan oleh jemaat, bait kedua secara bergantian) 

1.  Pakailah waktu anug'rah Tuhanmu 
  hidupmu singkat bagaikan kembang. 
  Mana benda yang kekal di hidupmu? 
  Hanyalah kasih tak akan lekang.   

 
Refrein: 

  Tiada yang baka di dalam dunia, 
  s'gala yang indah pun akan lenyap. 
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  Namun kasihmu demi Tuhan Yesus 
  sungguh bernilai dan tinggal tetap. 

 
2.  Perempuan  Jangan menyia-nyiakan waktumu, 
  Laki-Laki   hibur dan tolonglah yang berkeluh. 
  Presbiter  Biarlah lampumu t'rus bercahaya, 
  Jemaat  muliakanlah Tuhan di hidupmu.  
 

PERINTAH HIDUP BARU 
PF Marilah kita BERDIRI dan mendengarkan Firman Tuhan yang menunjukkan cara hidup untuk 

dilakukan dalam hari-hari sepanjang minggu yang akan datang.  
Firman Tuhan tertulis dalam 1 TESALONIKA 5 : 15-22 yang menyatakan:………. 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 
hidup dan kesaksian kita di dunia. 

NYANYIAN JEMAAT: PKJ 275 “PERINTAH BARU ” 
(Pertama dinyanyikan oleh kantoria/Pemandu Lagu, diulang kembali dinyanyikan oleh jemaat) 

         
        

Duduk 
⌘ Kesaksian Pujian 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA EPIKLESE  
     PEMBACAAN ALKITAB 

PF          Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan.Hosiana!  
J    NYANYIAN JEMAAT KJ 473b  "HOSIANA” 
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P3 Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab YESAYA 49 : 1 - 6 yang  menyatakan..... 
PF Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur 

kepada Allah. 

NYANYIAN JEMAAT: GB 392B  KEPADAMU PUJI-PUJIAN 
DO=Bes 4/4 

 Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan: 
Ya Bapa, Put'ra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. 

                   Duduk 

KHOTBAH     “DUTA KARYA ALLAH” 

Saat Teduh 

JAWABAN JEMAAT 
 
NYANYIAN JEMAAT: PKJ 183 : 1, 2 “MARI SEBARKAN INJIL” 
(Bait pertama dan refrein oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian) 

do = d 4 ketuk 
 1.  Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia; 
  mari kabarkan nama Yesus Mahamulia. 
  Besar kasihNya bagiku dan bagi kita 
  semua, Dia mati bagi umat manusia. 
  Refrein: 
 
  Mari sebarkan, hai mari wartakan; 
  keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, 
  dan teruskan serta beritakan 
  rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. 
 
2.  Laki-laki   Bukalah hatimu, mari terima Dia. 
      Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. 
  Perempuan  Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu 

     berseri; s'gala puji bagi Tuhan diberi. Refr, ..... 

 
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 1 Tesalonika 5 : 18  yang menyatakan : “Mengucap syukurlah dalam 

segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.”  
    Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 

NYANYIAN JEMAAT:  KJ 292 : 1, 2, 3 “TABUH GENDANG” 

do = c 2 ketuk 
    1.  Tabuh gendang! Sambil menari 
  nyanyikan lagu yang merdu! 
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  Bunyikanlah gambus, kecapi: 
  mari memuji Allahmu! 
  Karya besar yang agung 
  benar t"lah dilakukanNya 
  terhadap umatNya! 

                    ---Jemaat diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membawa Persembahan Khusus 
             (Persembahan Persepuluhan,Persembahan Syukur,dll) ke Kotak Persembahan yang tersedia. 
                                                                                                      Setelah itu menyanyikan bait selanjutnya--- 

2.   Israel pun atas berkatNya 
riang gembira bermazmur. 
Ikut serta kita percaya 
dan kepadaNya bersyukur: 
"Tuhanlah baik, kasihNya ajaib 
kekal selamanya; 
terpuji namaNya!" 

                ---Jemaat memberikan persembahan melalui Kantong persembahan 
                                                       yang diedarkan oleh Majelis Jemaat bertugas--- 

3.   Dulu telah dari himpitan 
Ia bebaskan umatNya. 
Habis mendung Ia berikan 
sinar mentari yang cerah! 
Puji terus yang Mahakudus: 
bebanmu yang berat 
digantiNya berkat! 

DOA SYUKUR 

P4  : Marilah kita BERDIRI untuk mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan ini, agar     
                    TUHAN berkenan atasnya dan memberkati penghidupan kita. Mari berdoa : 
                Ya Kristus Yesus, Anak Allah ! 

Hari ini kami mengumpulkan persembahan sebagai pernyataan syukur atas keselamatan 
yang Kau karuniakan.  
Kami menyadari bahwa pemberian ini tak sebanding dengan hidup yang Kaukorbankan di 
salib.  
Kami akan selalu mengasihi-Mu dengan meneruskan cinta – kasih dan damai sejahtera-Mu 
kepada semua orang, seperti yang Kauajarkan.  
Pimpinlah kami, ya Kristus, agar rela berkorban demi menghidupkan banyak orang 
sebagaimana yang telah Kaulakukan atas kehidupan kami. Amin 

 
Duduk 

 

PENGUTUSAN 
     WARTA JEMAAT 

     AMANAT PENGUTUSAN 

     PF       :  Saudara – saudara dipersilahkan saling bersalaman dan menyatakan damai sejahtera Allah.  
              (Jemaat saling bersalaman dengan sesama disekitarnya) 
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TUHAN memanggil saudara sekalian untuk memperoleh berkat dari pendengaran akan 
firmanNya. Dan Dia juga mengutus kamu untuk menjalankan kehidupanmu sehari-hari sesuai 
dengan kehendakNya. Oleh karena itu, pulanglah dengan damai sejahteraNya, dan lakukanlah 

firmanNya, ingatlah pesan Tuhan dalam Kitab Yeremia 17:7, yang menyatakan :  

 “Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada 
TUHAN!” 

NYANYIAN JEMAAT:  KJ 407 : 1, 2 “TUHAN, KAU GEMBALA KAMI” 
    Do= D 4 ketuk (Bait pertama oleh jemaat, bait kedua secara bergantian) 

1.  Tuhan, Kau Gembala kami, 
tuntun kami, dombaMu; 
b"rilah kami menikmati 
hikmat pengurbananMu. 
Tuhan Yesus, Jurus"lamat, 
kami ini milikMu, 
Tuhan Yesus, Jurus"lamat, 
kami ini milikMu. 
 

2.  Jemaat  Kau Pengawal yang setia, 
    Kawan hidup terdekat. 
Presbiter  Jauhkan kami dari dosa, 
    panggil pulang yang sesat. 
Laki-laki  Tuhan Yesus, Jurus"lamat, 
    kami mohon, b"ri berkat. 
Perempuan  Tuhan Yesus, Jurus"lamat, 
    kami mohon, b"ri berkat. 

 
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” 

           
 

---Salam Persekutuan--- 


