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 Latihan Lagu 
 Doa Konsistori 

Ucapan Selamat Datang 
P2 Selamat Pagi/Sore/Malam!  

Selamat Datang dalam Ibadah Hari Minggu III Pra-Paskah. Ibadah hari 
ini dilaksanakan dalam terang tema :  

 
“Membangun Masyarakat Sejahtera Demi Kesejahteraan Umat  

dan Kekuatan Bangsa” 
  

Tema diatas merupakan tema tahunan Gereja Protestan di Indonesia 
bagian Barat untuk tahun 2019-2020 yang akan dipakai untuk 
melandasi seluruh kegiatan pelayanan GPIB di tahun anggaran yang 
baru. 
 

 Pelayan Firman dalam ibadah hari ini dilayani oleh ... 
 

Ajakan Beribadah 
P2 Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengatakan 

bahwa ... 
 Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah  
 aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan 

tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus  
 dan yang berkenan kepada Allah:  
 itu adalah ibadahmu yang sejati.Roma 12:1 
  

Saat ini, untuk sementara waktu, fokuslah kepada Tuhan.  Abaikan 
segala bentuk gangguan dan godaan yang menjauhkan kita dari 
persekutuan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan.  
Mari! Serahkanlah seluruh hidupmu, perhatianmu, hati dan 
pikiranmu secara utuh untuk memuliakan nama Tuhan, yang 
Mahakudus. 
 
Ketika kita datang menghadap Tuhan,  persembahan apakah yang 
kita bawa? Tanda syukur apakah yang akan berkenan kepadaNya? 
Bentuk kasih seperti apakah yang patut kita angkat di hadiratNya? 

 Persembahkan hidupmu, tubuhmu, jiwamu, dan rohmu.  
Hanya Allah yang layak ditinggikan. Hanya Kristus yang kita muliakan. 
Tinggalkanlah kesibukan!  Marilah berpusat hanya kepada Tuhan. 

--- saat hening --- 
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P2 Mari umat Tuhan, kita berdiri ... 
 Menaikkan pujian bagi kemuliaan nama TUHAN.  
 

MENGHADAP ALLAH 
Pujian  KAMI PUJI DENGAN RIANG  KJ. 3 
  (Bait pertama oleh seluruh Jemaat, bait kedua dan keempat 

secara bergantian) 
Semua 1. Kami puji dengan riang Dikau, Allah yang besar; 

bagai bunga t'rima siang, hati kami pun mekar. 
Kabut dosa dan derita, kebimbangan, t'lah lenyap. 
Sumber suka yang abadi, b'ri sinarMu menyerap. 

Peremp   2. Kau memb'ri, Kau mengampuni, Kaulimpahkan rahmatMu. 
Sumber air hidup ria, Lautan kasih dan restu. 

Laki2  Yang mau hidup dalam kasih Kaujadikan milikMu, 
Semua  agar kami menyayangi, meneladan kasihMu. 

Prosesi Firman Tuhan dibawa masuk 
Presbiter       4. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, 

menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. 
Jemaat  Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, 

ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang.  
 

VOTUM  
PF  Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang 

menjadikan langit dan bumi. (Mzm. 124:8) 
J  1    .    |    1    .    || 
            A      -       min.     
 

NATS PEMBIMBING     1 Timotius 2:1-2 
PF Pertama-tama aku menasihatkan: Naikkanlah permohonan,  

doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-
raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang 
dan tenteram dalam segala kesalehan dan kehormatan. 

 
SALAM (dalam nyanyian) 
 BAGIMU DAMAI SEJAHT'RA   GB 122 
 Hevenu Syalom Alekhem Tradisional Israel, terj. Yamuger 1988 
 Tradisional Israel     6=C 4/4 
PF Bagimu damai sejaht’ra, bagimu damai sejaht’ra, 
 Bagimu damai sejaht’ra, bagimu damai sejaht’ra. 
Umat  Bagimu damai sejaht’ra, bagimu damai sejaht’ra, 
  Bagimu damai sejaht’ra, bagimu damai sejaht’ra. 
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Pujian INSAN TANGISI DOSAMU  KJ 157 
 (Bait pertama oleh Kantoria, bait kedua secara bergantian) 
Kantoria Insan, tangisi dosamu! 
 Ingatlah, Kristus menempuh 
 jalan penuh sengsara dan 
 bagai hamba terendah 
 Ia kosongkan diriNya 
 menjadi Perantara. 
 Yang mati dihidupkanNya, 
 yang sakit disembuhkanNya, 
 yang hilang Ia cari, 
 berkurban diri akhirnya, 
 memikul dosa dunia 
 di atas kayu salib. 
 
Laki-laki Syukur, pujian dan sembah 
 kepada Dia angkatlah 
 yang mati bagi kita. 
Perempuan Ikutlah Dia yang menang, 
 pikullah salib dan beban 
 dengan bersukacita! 
Presbiter KasihNya perkenalkanlah 
 dan dalam kuasa namaNya 
 kalahkanlah yang jahat. 
Semua Ingat darahNya yang kudus, 
 yang bagi Allah, Bapamu, 
 berharga tinggi amat! 

jemaat duduk 
PENGAKUAN DOSA    
Empat orang perwakilan jemaat yang sudah disiapkan mengambil tempat 
yang sudah ditentukan. 
 
 

P2 Ketika menghadap Tuhan, kita menyadari bahwa  
 tidak ada satupun diantara kita yang bersih dari kesalahan.  
 Saya mengajak kita semua untuk menakar diri, membuka hati. 
 Akuilah kedegilan hati, dosa dan kejahatan kita di bawah kaki Kristus. 
 Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi!  Keempat jemaat yang telah 

ditentukan, akan mengambil tempat dan mengantar seluruh jemaat 
dalam pengakuan dosa... 
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 Mari berdoa...  
 

--- mengambil saat tenang sejenak --- 
 

P2 Bapa Mahapengasih, kami mengaku bahwa kami telah berlaku jahat 
Orang 1  Kami membenarkan diri untuk melakukan kekerasan  
   dan merancang kejahatan di dalam hati 

Lidah kami berbisa seperti ular, menghasut orang dan 
timbulkan amarah. 
Kami merencanakan perangkap untuk menjatuhkan orang

  lain dan bergembira diatas penderitaan sesama. 
 
P2 Bapa Mahapemurah, kami mengaku bahwa kami telah salah berdoa. 
Orang 2 Kami meminta untuk dijauhkan dari malapetaka dan musibah  
 tetapi hidup kami tidak pernah mendatangkan berkah bagi 

sesama 
Ketika kami sakit hati karena perbuatan anggota keluarga,  

 teman, warga gereja, pelayan atau atasan, 
kami mendoakan mereka agar mendapat bencana,   

 supaya bara api menimpa mereka. Ampunilah kami. 
 
P2 Bapa Maha pengampun, kami mengaku bahwa kami lalai membela 

yang lemah 
 
Orang 3 kami hanya memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan 

pribadi tetapi tidak bersuara ketika ketidakbenaran terpapar 
didepan kami. 
Ketika kami Engkau utus ke tengah dunia untuk menjadi berkat 
dan penolong, kami menyiakan-nyiakan waktu dan 
kesempatan yang berharga dan lebih fokus untuk 
mendapatkan keuntungan dan kebahagiaan fana. 

 
P2 Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa, dan yang 

memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa milik-Nya sendiri; yang tidak 
bertahan dalam murka-Nya untuk seterusnya, melainkan berkenan 
kepada kasih setia?  

 
Orang 4 Kiranya Engkau kembali menyayangi kami,  
 menghapuskan kesalahan-kesalahan kami  
 dan melemparkan segala dosa kami ke dalam tubir-tubir laut. 

Mikha 7:18-19 
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P2 Dengarlah permohonan kami serta nyatakanlah kiranya 
pengampunanMu atas kami. Dalam Kristus Yesus kami memohon. 
Amin.  

 

Pengakuan  MESKI TAK LAYAK DIRIKU   KJ . 27 
(Dinyanyikan setengah suara dan dengan lembut oleh seluruh jemaat) 
 1. Meski tak layak diriku, tetapi kar"na darahMu 
     dan kar"na Kau memanggilku, "ku datang, Yesus, padaMu. 
 5. Sebagaimana janjiMu menyambut dan membasuhku, 
     ya Anakdomba yang kudus, "ku datang kini padaMu. 
 

--- petugas kembali ke tempat duduk --- 
 
 
BERITA ANUGERAH  
PF Umat Tuhan! Keempat warga jemaat yang berdiri di depan tadi 

mewakili kita semua yang hadir di tempat ini. Kita telah berdosa 
karena lidah, karena pikiran, karena membuang waktu, karena diam 
terhadap kemungkaran, karena segala perbuatan keji yang kita 
rancangkan.  

 Namun, Tuhan memperhatikan setiap anak-anakNya yang berdoa 
dengan sungguh dan meminta pengampunan. 
 
Dia mengetahui; Apakah kita benar-benar mengalami penyesalan,  
ataukah kita sekedar mengangkat ucapan?  

 Maka, kepada setiap orang yang telah mengakui salah dan dosa 
dihadapan Tuhan dengan kejujuran dan ketulusan, maka 
dengarkanlah berita anugerah seperti yang tertulis dalam : 
 Yesaya 1:16-18 
 Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-

perbuatanmu yang jahat dari depan mata-Ku. Berhentilah 
berbuat jahat, belajarlah berbuat baik; usahakanlah keadilan, 
kendalikanlah orang kejam; belalah hak anak-anak yatim, 
perjuangkanlah perkara janda-janda! Marilah, baiklah kita 
berperkara! --firman TUHAN--Sekalipun dosamu merah 
seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju; sekalipun 
berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih 
seperti bulu domba. 

 Berdasarkan berita anugerah tersebut, maka sebagai Pelayan Tuhan 
Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa,  

 telah berlaku di dalam nama Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus. 
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J Syukur kepada Allah. Amin. 
 
Pujian KUASA DARAH YESUS MENYUCIKAN MU  GB 42 
(Bait pertama dan ketiga dinyanyikan secara bergantian, refrain oleh  
seluruh jemaat) 
Kantoria Kuasa darah Yesus menyucikanmu 

hingga 'kau jadi putih bersih. 
Jemaat  Yakinkah engkau pada anug'rah-Nya? 

Sudahkah kau dibasuh bersih? 
Refr: 
Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih 
dalam darah Anak Domba yang Kudus? 
Sudahkah 'kau dihapus bersih? 

Presbiter Sudahkah jubahmu putih dan bersih? 
Sang Pengantin 'kan datang seg'ra! 

 
Jemaat  Sudahkah kau siap masuk sorga t'rang 

dan dibasuh menjadi bersih? 
 

PERINTAH HIDUP BARU  
PF Sebagai umat yang telah ditebus dan diampuni, respon yang patut 

kita berikan kepada Tuhan adalah sikap hati yang baru, dengan 
bersedia memberikan diri untuk melaksanakan kehendak Kristus.  

 Jemaat Tuhan, mari berdiri...   
 Dengarkanlah perintah hidup baru, sebagaimana yang dibacakan dari 

1 Petrus 3:15, yang menyatakan demikian ... (membaca) 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 

Nyanyian TERPUJILAH ALLAH, HIKMATNYA BESAR  GB 164 
(Dinyanyikan secara bergantian) 
Semua Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar;begitu kasih-Nya ‘tuk dunia 

cemar, 
Laki2 sehingga dib’rilah Putra-Nya kudus, 
Permp mengangkat manusia serta menebus. 
Semua Pujilah, pujilah! Buatlah dunia, bergemar, bergemar 

mendengar suara-Nya. 
 Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya,b’ri puji pada-Nya sebab 

hikmat-Nya. 
Jemaat duduk 

Kesaksian Pujian oleh Paduan Suara/VG 
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PEMBERITAAN FIRMAN ALLAH 

Doa Eplikese / Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
PF Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan. Umat Tuhan silahkan 

menutup mata. Pemandu lagu/Kantoria akan memandu lirik doa 
yang kita naikkan melalui nyanyian ...  

 Mari berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. 
Musik mengiringi dengan lembut 

 Kusiapkan hatiku, Tuhan, menyambut firmanMu, saat ini. 
Aku sujud menyembah Engkau dalam hadiratMu, saat ini. 

Curahkanlah pengurapanMu kepada umatMu saat ini. 
Kusiapkan hatiku, Tuhan, mendengar firmanMu.  
FirmanMu, Tuhan. tiada berubah. Sejak semulanya dan s’lama-
lamanya tiada berubah. 
FirmanMu, Tuhan, penolong hidupku,Kusiapkan hatiku, Tuhan, 
menyambut firmanMu 

PF Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon, Amin.  
 
Pembacaan Alkitab 
PF Marilah berdiri untuk mendengar pembacaan dari Alkitab: 

HOSIANA! 
Umat HOSIANA  
P3 Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Yeremia 29:7 yang menyatakan.. 
PF Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di 

antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.  
Umat KEPADAMU PUJI-PUJIAN GB 392B 

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

K H O T B A H         
---saat teduh merenungkan firman Tuhan --- 

 
JAWABAN UMAT 

Nyanyian  ALLAH SUMBER RAHMAT  GB 345 
(Bait pertama oleh Kantoria/pemandu lagu, bait kedua oleh seluruh  
Jemaat, bait ketiga secara bergantian) 
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2.  Mari satu kata, satu rasa, 

kita mewujudkan kasih yang benar 
Kita bersehati, satu suara; 
Mari agungkan Allah yang akbar. Refr. 

 
3. Laki2  Mari kita saling menerima 

satu sama lain dalam kasih-Nya. 
 
Perempuan Mari pelihara kerukunan, 

persaudaraan di dalam Tuhan.  
Refr. 

 
Pengakuan Iman Rasuli 
PF Jemaat, silakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala 

waktu dan tempat, ktia mengaku iman menurut Pengakuan Iman 
Rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata: 

Semua Aku percaya...      
  duduk 

Doa Syafaat (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan Doxology 389A ) 
 

Ajakan Memberi Persembahan 
P 4 Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan 

memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah Nats Alkitab : II 
Korintus 9:7 yang menyatakan:  
“Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,  
jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah 
mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah 
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sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya 
kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah 
berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan”. 

 Tuhan memberkati saudara, persembahan saudara dan tanda kasih 
kita. 

 

Nyanyian PUJI YESUS   KJ 293 
(Bait pertama dan ketiga oleh seluruh jemaat, bait kedua secara  
bergantian) 
 
Semua    1. Puji Yesus! Pujilah Juruselamat! 
 Langit, bumi, maklumkan kasihNya! 
 Haleluya! Nyanyilah, para malaikat: 
 kuasa, hormat b'rilah kepadaNya. 
 Selamanya Yesus Gembala kita, 
 siang malam kita didukungNya. 
 Puji Dia! B'ritakan keagunganNya! 
 Puji Dia! Mari bernyanyilah! 

---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. Jemaat  Puji Yesus! Pujilah Juruselamat! 
  Pada salib dosa dihapusNya. 
    Laki-laki  Gunung Batu dan Pengharapan Abadi 
  dinyatakan di Bukit Golgota. 
Perempuan  Haleluya! Hilanglah dukacita 
  oleh kuasa kasih setiaNya. 
Laki-laki  Puji Dia!  
Perempuan  B'ritakan keagunganNya! 
Presbiter  Puji Dia!  
Jemaat  Mari bernyanyilah! 
 
---Jemaat memberikan persembahan melalui Kantong persembahan yang 

diedarkan oleh Majelis Jemaat bertugas--- 
 

3. Puji Yesus! Pujilah Juruselamat! 
 Hosiana! Soraknya bergema. 
 K'rajaanNya untuk selama-lamanya: 
 Yesus Kristus Raja, Nabi, Imam. 
 Ia datang: Raja segala alam; 
 kuasa, hormat hanya kepadaNya. 
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 Puji Dia! B'ritakan keagunganNya! 
 Puji Dia! Mari bernyanyilah! 
 
Doa Persembahan Syukur (dinyanyikan secara responsoria) 
P4 Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada 

Tuhan dalam doa syukur yang dinyanyikan: 
Musik mengiringi dengan lembut dan perlahan dalam sikap doa 

 
DOA INILAH UNGKAPAN SYUKURKU   GB 84 
P4 Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepada-Mu; ‘ku berikan 

dari hatiku, terimalah. 
Umat  ‘Ku persembahkan kepada-Mu dengan seluruh jiwa ragaku. 
  Kiranya berkenan di hadirat-Mu. 
P4 Ajarlah aku, ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu  untuk 

menyalurkan kasih-Mu di dunia. 
Umat  Utuslah aku, ya Tuhanku menolong orang miskin dan 

lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. 
P4 Dalam  nama Tuhan Yesus, kami berdoa.  
Semua  Amin 

Jemaat duduk 
 

PENGUTUSAN 
Warta Jemaat 
 

Amanat Pengutusan  
PF Jemaat Tuhan Yesus!   Mari berdiri ...  
 Ibadah pada hari minggu PraPaskah  ini hendaknya mendidik kita 

untuk menjadi orang yang berbahagia karena melakukan kebenaran 
dan tidak takut  untuk melakukan apa yang benar, sesuai kehendak 
Kristus. Takutlah ketika kebenaran tidak ada lagi dalam dirimu! 
Gentarlah ketika hikmat dan kebajikan tidak lagi menjadi kesaksian 
kita! Dengarkanlah amanat pengutusan! 

 
(Pemandu lagu/Kantoria menyanyi bait pertama sebagai amanat 

pengutusan.) 
 

JANGANLAH 'KAU TAKUT     GB 118 
 Janganlah 'kau takut menyatakan kebenaran. 

Janganlah 'kau diam jika ada kecurangan. 
Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu. 
Berkata jujur, berlaku adilitulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. 
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Berkata jujur, berlaku adil itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. 
--- interlude --- 

PF Mari jemaat Tuhan!   
 Nyatakanlah komitmen dan janjimu dihadapan Tuhan! 
 
Nyanyian JANGANLAH 'KAU TAKUT    GB 118 
Umat2. Janganlah kau takut mengakui kesalahan, 
 jangan berusaha untuk membenarkan diri; 
 itu berharga di mata Tuhan Yesus juga di mata sesamamu. 

Refr. Berkata jujur, berlaku adil itulah tanggung jawab anak-
anak Tuhan. 

 Berkata jujur, berlaku adil itulah tanggung jawab anak-
anak Tuhan. 

Laki2    3. Janganlah kau takut untuk mengatakan "tidak"!  
 jika kau diajak melakukan kebohongan. 
Peremp Jangan terbuai ajakan tak terpuji, harus berani kau menolak. 
Bersama Refrein...  
 
BERKAT 
PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah 

berkatNya: 
Tuhan memeliharamu dan setiap anggota keluargamu, yang jauh dan 
dekat. Agar kedamaian, rasa syukur, serta bahagia meliputi 
keseharianmu. Tuhan memberkati tangan, kaki dan pikiranmu 
sehingga engkau bekerja dengan tulus menjadi bentara Kristus yang 
setia. Tuhan menjauhkanmu dari orang-orang jahat dan fasik dan 
mendekatkanmu kepada orang-orang benar. Tuhan menyembuhkan 
hatimu yang terluka dan berbeban berat supaya engkau mengalami 
kemenangan dan pembebasan. Tuhan menopangmu ketika engkau 
berjuang menjadi berkat di tengah ancaman agar engkau berdiri 
tegak dan berani menyatakan kebenaran. Dia menyertaimu dari 
sekarang sampai selama-lamanya. 

 
Umat AMIN YA BENAR ADANYA   GB. 401 

Amin, Amin. Ya benar adanya, amin. 
Amin, Amin. Ya benar adanya, amin. 

 


