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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 

 Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Hari Minggu III 
PRAPASKAH. Kiranya ibadah hari ini menguatkan iman dan kesetiaan.  
Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh ............ 

AJAKAN BERIBADAH 
P2 Saudaraku. Memasuki minggu-minggu Prapaskah kita diajak untuk menghayati 

sengsara Kristus. Karena Ia telah menderita untuk dosa-dosa kita.  
Saudaraku Penyangkalan diri demi dan didalam Yesus merupakan wujud ketaatan 
kepada Yesus yang menderita. 
Minggu Prapaskah mengantarkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepada-Nya. 
Tuhan yang setia menuntun kehidupan kita. 
Marilah BERDIRI menyambut Firman Allah yang akan dibawa masuk ke dalam ruang ibadah, 
sambil menyanyikan pujian.... 
 

MENGHADAP TUHAN 
 
NYANYIAN JEMAAT: KJ 161 : 1, 2, 3 “SEGALA KEMULIAAN” 
(Bait pertama oleh jemaat, bait kedua & ketiga secara bergantian)  

Do = bes 4 ketuk 
1.  Segala kemuliaan bagiMu, Penebus! 
  Pun suara anak-anak memuji Dikau t'rus. 
  "Hosana, Raja kami! Hosana, Anak Daud! 
  Utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau!" 

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

2.  Laki-Laki  Segala kemuliaan bagiMu, Penebus! 
     Pun suara anak-anak memuji Dikau t'rus. 
  Perempuan  Malaikat dalam sorga memuji namaMu; 
     segala yang tercipta menyambut kuasaMu. 
 

3.  Perempuan  Segala kemuliaan bagiMu, Penebus! 
    Pun suara anak-anak memuji Dikau t'rus. 
  Laki-Laki  Kaum Israel dahulu menghias jalanMu; 
    pun kami mengelukan namaMu yang kudus. 

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                            YEREMIA 29 : 7  
PF Nas Alkitab yang membimbing kita masuk Minggu ketiga Prapaskah ini adalah: “Usahakanlah 

kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, 
sebab kesejahteraannya adalah kesejateraanmu.” 

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

menyertai kamu. 
J DAN MENYERTAIMU JUGA 

NYANYIAN JEMAAT: KJ 157 : 1, 2 “INSAN,TANGISI DOSAMU” 
DO = D 1 ketuk (Bait pertama dinyanyikan oleh kantoria, bait kedua dinyanyikan secara bergantian) 

1. 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. 

2. 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. 
Jemaat   Ingat darahNya yang kudus, 
    yang bagi Allah, Bapamu, 
    berharga tinggi amat! 

Duduk 

PENGAKUAN DOSA 
P2 :   Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah mengaku akan  dosa- dosa  
                  kita : 

Bapa Mahapengasih, saat ini kami mengaku kepadaMu bahwa kami umat yang berdosa. 
Kami telah gagal mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri 
kami sendiri. Sepanjang perjalanan hidup kami mengasihi dan menuntut balas budi. Kepada-
Mu kami memohon: 

NYANYIAN JEMAAT: KJ 24A : 1 “DARI LEMBAH SENGSARAKU” 
MI= A  2ketuk  (bait pertama dinyanyikan oleh kantoria, bait kedua & ketiga dinyanyikan oleh jemaat) 

1.  Dari lembah sengsaraku "ku berseru, ya Tuhan! 
  Dengarlah suara hambaMu, doaku pun kabulkan! 
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  Jikalau kesalahanku terus teringat olehMu, 
  tak dapat "ku bertahan. 

P2 Bapa Mahapengasih, acapkali kami tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau 
dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal, cenderung lebih 
mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Bahkan takut untuk menyatakan kebenaran: 
kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepada-Mu, kami 
memohon: 

NYANYIAN JEMAAT: KJ 24A : 2 “DARI LEMBAH SENGSARAKU” 

Namun, ya Tuhan, padaMu terdapat pengampunan; 
  kesalahanku Kautebus, kasihMu Kautunjukkan. 
  Tiada insan yang benar, tetapi rahmatMu besar: 
  terpujilah namaMu! 

P2 Bapa Maha penyayang, kami sadar akan dosa-dosa kami, sebab dalam melaksanakan tugas 
panggilan dan pengutusan-Mu yang Engkau percayakan, kecenderungan kami banyak 
menuntut, mudah kecewa dan putus asa.  
Kami juga terlalu banyak berbicara, dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-
Mu, ya Bapa.   
Saat ini kami mohon, baharuilah perilaku hidup serta kerja-layan kami oleh Roh Kudus. 
Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. 

 
NYANYIAN JEMAAT: KJ 24A : 3 “DARI LEMBAH SENGSARAKU” 

"Ku menantikanMu teguh, rahmatMu kudambakan; 
   tak kuandalkan jasaku, firmanMu kuharapkan. 
   Lebih dari pengawal pun menunggu fajar bertekun, 
   kutunggu Dikau, Tuhan! 
 
BERITA ANUGERAH 

PF  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan 
berita   anugerah pengampunan seperti tertulis dalam  1 PETRUS 1 : 18 - 19  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 45 : 1, 2, 3 “DOSAMU DIHAPUSKAN”  
DO = Bes 3/4 (bait pertama dinyanyikan oleh Kantoria, bait kedua oleh jemaat, bait ketiga secara bergantian) 

1.  Dosamu dihapuskan  
  jadi putih dan bersih, 
  dosamu dihapuskan  
  jadi putih dan bersih. 
  Meskipun merah bak kermisi,  
  'kan diputihkan. 
  Dosamu dihapuskan,  
  dosamu dihapuskan 
  jadi putih dan bersih,  
  jadi putih dan bersih. 
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2.  Hai dengar Tuhan panggil,  
  baliklah kepada-Nya, 
  hai dengar Tuhan panggil,  
  baliklah kepada-Nya. 
  Sungguhlah agung dan mulia  
  kasih sayang-Nya. 
  Hai dengar Tuhan panggil,  
  hai dengar Tuhan panggil 
  baliklah kepada-Nya,  
  baliklah kepada-Nya. 
 
3.   Laki-laki  Dosamu diampuni,  
    juga dilupakan-Nya, 
  Perempuan dosamu diampuni,  
    juga dilupakan-Nya. 

  Presbiter  Sabda Tuhanmu hai dengarlah:  
    "Lihat pada-Ku". 
  Semua  Dosamu diampuni,  
    dosamu diampuni, 
    juga dilupakan-Nya,  
    juga dilupakan-Nya.  

 
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 YAKOBUS 1 : 22 - 25 yang menyatakan:………. 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 
hidup dan kesaksian kita di dunia. 

NYANYIAN JEMAAT: GB 381 : 1, 2 “KEMULIAAN BAGI ALLAH ” 
DO = F (Pertama dinyanyikan oleh jemaat) 

       1.  Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi 
   dan damai sejahtera di bumi 
   di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. 
 
  2.  Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa Mahakuasa, 
   Engkaulah yang layak kami puji, 
   menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu!  

Duduk 
⌘ Kesaksian Pujian 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA EPIKLESE  
     PEMBACAAN ALKITAB 

PF          Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan.Hosiana!  
J    NYANYIAN JEMAAT GB 397  "HOSIANA” 
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P3 Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab 1 KORINTUS 3 : 1 - 4 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     “SEJAHTERA DIALAMI SEMUA ORANG” 

Saat Teduh 

JAWABAN JEMAAT 
 
NYANYIAN JEMAAT: GB 126 : 1, 2 “DAMAI SEJAHTERA” 
DO = D 6/8 (Bait pertama dinyanyikan oleh kantoria bait kedua dinyanyikan oleh jemaat) 

      1.  Damai sejahtera dib'ri Tuhan padaku; 
  sungguh kurasakan melimpah di hatiku. 
  Kepada sesama harus 'kuberi, 
  biar semua orang, rasakan damai-Nya. 
  Damai sejahtera dib'ri Tuhan padaku; 
  sungguh 'ku rasakan melimpah di hatiku. 
  'Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, 
  supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya. 

2.  Damai sejahtera mulai dari diriku, 
  damai di dunia itulah harapanku. 
  Dengan Allah Bapa, mari satulah, 
  kita membawa damai ke dalam dunia. 
  Damai sejahtera mulai dari diriku, 
  di tiap langkahku, ikrarku tetap teguh. 
  Setiap hari hidupku s"lalu membawa damai kekal 
  Damai di dunia mulai dari diriku. 

Sakramen Peneguhan Sidi (khusus jam 16.00 WIB) 
PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  

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

⌘ Kesaksian Pujian 
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UNGKAPAN SYUKUR   

P4        Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan    
             memberi persembahan kepada-Nya.  

Dengarlah nas Alkitab  Ulangan 16 : 16b - 17 yang menyatakan "Janganlah ia  

menghadap hadirat TUHAN dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan 
sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh 

TUHAN, Allahmu.”  

             Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 

NYANYIAN JEMAAT:  KJ 298 : 1-5 “SELAMA BUMI DI DIAMI” 
do = F 4 dan 2 ketuk (bait pertama kantoria, bait kedua, ketiga, keempat & kelima dinyanyikan oleh Jemaat) 

             1.  Selama bumi didiami, 
   berbunga t"rus, berbuah baik, 
   Engkau, ya Allah, Bapa kami; 
   sembah syukur padaMu naik! 
 
  2.  Selama orang berbahasa 
   dan bangsa-bangsa bertemu, 
   sabda kasihMu berkuasa 
   dan nama Yesus disebut. 

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

Setelah itu menyanyikan bait selanjutnya--- 

3.   Burung di langit Kausuapi, 
   bunga di ladang berseri; 
   tak usah kami pun kuatir: 

   seluruh hidup Kauberi. 
 
4.   Kaulah Terang dan Hidup kami; 
   padaMu maut menyerah. 
   Kristuslah Roti yang sorgawi 
   dan kami jadi TubuhNya.                        

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

5.          Patut sujud segala makhluk 
yang hidup dari tanganMu; 

ya Bapa, oleh hadiratMu 
harapan anakMu teguh. 

DOA SYUKUR 

P4  : Marilah kita BERDIRI untuk mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan ini,     

P4 & Jemaat :Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena kasih dan     pengurbanan-

Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar 
bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-
Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta 
kuduskanlah, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi 
kemuliaan-Mu. Amin. 

Duduk 
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PENGUTUSAN 
      
WARTA JEMAAT 

AMANAT PENGUTUSAN 

 PF       :  Saudara-Saudara, Tuhan telah mengurapi kita dengan kuasa Roh Kudus, pergilah, 

beritakanlah kabar sukacita, dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan Saudara/i, Ingatlah 
pesan Tuhan dalam 1 Korintus 1 : 17  “Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk 
membaptis, tetapi untuk memberitakan injil; dan itu pun bukan dengan hikmat 
perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia.”     

 
NYANYIAN JEMAAT:  PKJ 183 : 1, 2 “MARI SEBARKAN INJIL” 

    (Bait pertama kantoria dan refrein oleh jemaat, bait kedua secara bergantian) 

 

     
 
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, ..... 

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--- 


