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 Persiapan Para Petugas 
 Latihan Lagu 
 Doa Konsistori 

Ucapan Selamat Datang 
P2 Selamat Pagi/Sore/Malam !  

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

“Partisipasi Orang Kristen dalam Politik” 
Didalamnya kita dihantar untuk memasuki Minggu terakhir 
peringatan sengsara Yesus dan juga memasuki Pemilihan Umum 
Serentak yang akan dilaksanakan 17 April. 

 Pelayan Firman dalam ibadah hari ini dilayani oleh ... 
 

Ajakan Beribadah 
P2 Ibadah hari ini menjadi saat dimana kita memuliakan Allah Tritunggal.  
 Doa dan nyanyian akan dinaikkan.  
 Firman Tuhan pasti diberitakan.  
 Untuk itu, arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan, sehingga 

daripada-Nya kita memperoleh pengajaran, supaya berkat memenuhi 
ruang hidup dan kita menjadi pelaku Firman. 

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

MENGHADAP ALLAH 
Pujian  O HARI ISTIRAHAT    KJ. 20 
  (Bait pertama oleh Kantoria, bait kedua oleh seluruh jemaat 

dan bait ketiga secara bergantian). 
Kantoria  O Hari Istirahat, ceria dan cerah, 

pelipur hati sarat, o Hari mulia! 
Bernyanyilah semua bersatu menyembah: 
"Kudus, kudus, kuduslah" kepada Yang Esa. 

Semua   Pun Hari Minggu ini panggilan terdengar 
   dan umat menghadiri kumpulan yang besar, 
   di mana Firman Tuhan menyuar yang gelap; 
   terhidang roti surga dan air alhayat. 

Prosesi Firman Tuhan dibawa masuk 
Presbiter          Sentosa Hari Tuhan membimbing umatNya 

menuju perhentian, tempat sejahtera. 
Semua  Terpuji Allah Bapa dan Put"ra TunggalNya 

dan Roh Pengantar Sabda, Ketiga yang Esa! 
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VOTUM (dalam bentuk nyanyian) 
Pujian Kulayangkan Mataku    GB. 8 

 

 

Umat Kulayangkan mataku ke arah gunung-gunung; 
 dari mana akan datang pertolonganku? 
PF Pertolonganmu adalah dari Tuhan 
 yang menjadikan langit dan bumi. 
 Ia tak 'kan membiarkan kakimu goyah, 
 Penjagamu tak tertidur, tak lelap.  
Semua Amin. 
 

NATS PEMBIMBING      Daniel 2:21 
PF Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja, Dia 

memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang 
yang berpengertian 

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

Kristus menyertai kamu. 
J DAN MENYERTAIMU JUGA  
 
Pujian PADA KAKI SALIB MU    KJ 368 
 (Bait pertama oleh Kantoria, bait kedua secara bergantian, bait keempat 

dan refrain oleh seluruh jemaat). 
Kantoria 1. Pada kaki salibMu, Yesus, 'ku berlindung; 
 Air hayat Golgota pancaran yang agung. 
 Reff: 
Semua SalibMu, salibMu yang kumuliakan 
 Hingga dalam sorga k'lak ada perhentian. 

Laki-laki 2. Pada kaki salibMu kasihMu kut'rima; 
Perempuan Sinar Bintang Fajar t'rang yang memb'ri cahaya. Refr. 

Semua 4. Pada kaki salibMu kuingat kurbanMu, 
 dalam jalan hidupku kukenang selalu. Refr. 

jemaat duduk 

 
PENGAKUAN DOSA    
P2 menanti sampai jemaat dalam keadaan tenang 
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P2 Marilah kita merendahkan hati untuk mengaku dosa kepada Tuhan secara 
bergantian:  
Ya Tuhan, kami acapkali menyebut Bapa Kami yang disurga, tetapi kami tidak 
bersikap santun kepada Bapa yang di surga, sebab urusan 
surga bukan urusan kami. 
Kami berdoa jadilah kehendak-Mu, namun diam-diam kami mengingkari kehendak-
Mu, sebab kami mementingkan kehendak sendiri, kehendak kami lebih utama dari 
pada kehendak-Mu. 
Kami mengucapkan kata Tuhan dalam pelayanan ritual kami tetapi dalam kehidupan 
aktual, Tuhan kami abaikan sebab kami pisahkan antara yang ritual dan aktual. 
Kami bilang berilah kami makanan secukupnya. Namun secukupnya tidak pernah 
cukup, sebab kami abaikan ucapan syukur yang mencukupkan semua kebutuhan 
kami.  
Kami ucapkan mengampuni orang yang bersalah kepada kami, namun dalam 
keseharian kami menampung dendam dan hidup dalam kebencian dengan sesama. 
Kami bilang bebaskan kami dari yang jahat namun seringkali justru kejahatan kami 
lakukan terhadap sesama. 

Umat Ampunilah kami ya Allah sebab siapakah yang sangguh berdiri di hadapan amarah-
Mu? Ya Tuhan Yesus, kami memohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar kami 
senantiasa menghargai 

  pengorbanan-Mu yang telah tersalib karena dosa kami.  
Supaya kami hidup di dalam kesetiaan pada kehendak-Mu. 
Tuhan Yesus ajarlah kami untuk senantiasa hidup di dalam pengasihan-Mu.  
Hanya pada-Mu saja ya Yesus, Tuhan dan Juruselamat dunia, kami 
memohon.... 

Nyanyian Pengakuan BATU KARANG YANG TEGUH        KJ . 37a 
(Bait pertama oleh Solois, Bait kedua dan ketiga oleh seluruh jemaat, dinyanyikan 
setengah suara) 

1. Batu Karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. 
 Kar"na dosaku berat dan kuasanya menyesak, 
 oh, bersihkan diriku oleh darah lambungMu. 

2. Walau aku berjerih dan menangis tak henti 
 apapun usahaku, tak menghapus dosaku. 
 Hanya oleh kurbanMu Kaus"lamatkan diriku. 

3. Tiada lain kupegang, hanya salib dan iman; 
 dalam kehampaanku kudambakan rahmatMu. 
 Tanpa Dikau, Tuhanku, takkan hidup jiwaku. 

BERITA ANUGERAH     1 Petrus 2 : 10 
PF Jemaat Tuhan! 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 ... 
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 “kamu, yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi 
umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh 
belas kasihan.” 

 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. 
J Syukur kepada Allah. Amin. 

Pujian KU DIBERI BELAS KASIHAN   KJ 39 
 (Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian) 
Semua 1. 'Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku; 

tadiku angkuh, kini heran: Tuhan, besarlah rahmatMu! 
Kidung imanku bergema: rahmatMu sungguh mulia, 
kidung imanku bergema: rahmatMu sungguh mulia! 

Perempuan 2.    Walau 'ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah: 
Laki-laki                  darah PutraMu dicurahkan membasuh dosa dan cela. 
Perempuan  Di manakah selamatku?  
Laki-laki  Hanyalah dalam rahmatMu. 
Semua  Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmatMu! 

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 Galatia 5:19-

24,yang menyatakan demikian ... (membaca) 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan 
kesaksian kita di dunia. 

Nyanyian BESARKAN NAMA TUHAN    KJ 46 
(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian). 
Semua  1. Besarkan nama Tuhan, Haleluya; 
  kasihNya tak berkurang, Haleluya! 
  Sekalipun keluhan menimpa umatNya, 
  berkatNya ditemukan, Haleluya! 

Perempuan  2. Dib'rinya hidup baru, gelap menjadi t"rang; 
Laki-laki  sabdaNya besertamu di ngarai yang kelam. 
Semua  Hai kamu yang selalu padaNya berpegang, 
  tak usah ragu-ragu: tuntunanNya tent"ram! 

Jemaat duduk 
Paduan Suara/VG 

PEMBERITAAN FIRMAN ALLAH 
Doa Eplikese / Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 
PF  Mari berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. 

Musik mengiringi dengan lembut 

 
Pembacaan Alkitab 
PF Marilah berdiri untuk mendengar pembacaan dari Alkitab: Hosiana ! 
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Jemaat Hosiana  GB 397 

 
P3 Bacaan Alkitab hari ini dari Surat Roma 13:1-4a yang menyatakan.. 
PF Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan 

ucaplah syukur kepada Allah.  
Umat KEPADAMU PUJI-PUJIAN KJ 474 

KepadaMu puji-pujian, 
madah syukur dan segala kemuliaan, 
ya Bapa, Putra, Roh Kudus, 
sampai kekal abadi! 

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

JAWABAN UMAT 
Nyanyian  TUHAN AJARKANLAH KEHENDAKMU  GB 61 

 
2.  Ajarlah kukenal anug"rah-Mu. 

Sinarilah dengan t"rang wajah-Mu. 
Hapuskan dosaku, diami hatiku, 
kiranya "ku tetap bersama-Mu. 

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 Tuhan!  

Kini saatnya kita menyatakan syukur bagi Allah, melalui pemberian tulus, dari hati 
yang bersukacita. Dengarlah Nas Alkitab dari MATIUS 6 : 19 - 21 yang mengatakan 
“Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi; di bumi ngengat dan karat 
merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah 
bagimu harta di sorga; di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri 
tidak membongkar serta 
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mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.” 
Bagi Bapak/Ibu/Saudara/i yang akan memberi persembahan persepuluhan, 
persembahan syukur khusus dan persembahan khusus guna mendukung 
Pembangunan Pastori dapat memberikannya ke kotak khusus yang sudah tersedia. 
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 

 

Nyanyian HUJAN BERKAT KAN TERCURAH   KJ 403 
Semua    1. Hujan berkat 'kan tercurah, 
 itulah janji kudus: 
 hidup segar dari sorga 
 'kan diberi Penebus. 

 Refrein: 
 Hujan berkatMu 
 itu yang kami perlu: 
 sudah menetes berkatMu, 
 biar tercurah penuh! 

---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.  Hujan berkat 'kan tercurah, 
  hidup kembali segar. 
  Di atas bukit dan lurah * 
  bunyi derai terdengar. 
  Refr. 

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

3. Hujan berkat 'kan tercurah. 
    Kini kami berseru, 
    B'rilah dengan limpah-ruah, 
    agar genap sabdaMu!" 
 
P 4 : Mari berdiri, untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan  
         dalam doa syukur secara bersama-sama : 

P 4 & Jemaat : 
Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu atas kasih dan pengorbanan 
Mu, sehingga hari ini dengan segala sukacita kami memberi persembahan 
sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan ini tidak sebanding dengan 
pengorbanan tubuh dan darah Yesus. Oleh karenanya terimalah serta 
kuduskanlah, ya Tuhan, agar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan 
demi kemuliaan-Mu. Amin. 

Jemaat duduk 
PENGUTUSAN 

Warta Jemaat 
Amanat Pengutusan  
PF Saudara - Saudaraku, mari berdiri... 
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Pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan 
memberkati hidup kita. Marilah kita lanjutkan dan wujudkan tugas dan panggilan 
kita sebagai Gereja, dengan keyakinan kita akan pertolongan dan kasih Kristus yang 
telah menganugerahkan kita kehidupan yang baru. Ingatlah Nas Alkitab yang 
terambil dari Injil Matius 5:16 yang menyatakan “Demikianlah hendaknya terangmu 
bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan 
memuliakan Bapamu yang di sorga." 

Pujian  YESUS BERPESAN   KJ 422 
(Bait pertama dan kedua oleh secara bergantian, bait ketiga oleh seluruh 
jemaat) 

Presbiter  Yesus berpesan: Dalam malam g'lap 
  kamu harus jadi lilin gemerlap; 
Jemaat  anak masing-masing di sekitarnya, 
  dalam dunia ini bersinarlah! 

Laki-laki  Yesus berpesan: Bersinarlah t'rang; 
  lilinmu Kulihat malam dan siang. 
Perempuan Anak masing-masing di sekitarnya, 
  untuk hormat Tuhan bersinarlah! 

Semua  Yesus berpesan: Dunia penuh 
  banyak macam dosa, duka dan keluh; 
  anak masing-masing di sekitarnya, 
  untuk sesamamu bersinarlah! 

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                                         GB. 402C 

 


