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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 I 
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: GB 164 : 1, 2, 3 “TERPUJILAH ALLAH, HIKMATNYA BESAR” 
(Bait pertama & Refrein oleh jemaat, bait kedua & ketiga secara bergantian)  

Do = G 3/4  
1.  Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar; 
  Begitu kasih-Nya tuk dunia cemar, 
  Sehingga dib'rilah Putera-Nya kudus, 
  Mengangkat manusia serta menebus. 
 
  Refrain: 
  Pujilah, pujilah! Buatlah dunia 
  Bergemar, bergemar mendengar suara-Nya. 
  Dapatkanlah Allah demi Putera-Nya, 
  b'ri puji pada-Nya sebab hikmat-Nya. 

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

2. Laki-laki  Dan darah Anak-Nyalah yang menebus 
     mereka yang yakin 'kan janji kudus; 
    Perempuan  dosanya, betapapun juga keji, 
    dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih. Refr, ..... 
 
3. Calon Sidi Jemaat  Tiada terukur besar hikmat-Nya; 
    penuhlah hatiku sebab Anak-Nya. 
    Jemaat   Dan amatlah k'lak hati kita senang 
    melihat Sang Kristus di sorga cerlang. 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                       1 PETRUS 1 : 18-19  
PF Nas Alkitab yang membimbing kita masuk Minggu pertama Prapaskah ini adalah: 

“Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang 
kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula 
dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus 
yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.” 

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 167 : 1, 2 “HANYA DEBULAH AKU” 
(Bait pertama dinyanyikan oleh kantoria, bait kedua dinyanyikan secara bergantian) 

 
 
2. Laki-laki  Ampun seribu ampun, 
      hapuskan dosa-dosaku. 
   Perempuan   Segunung sesal ini 
    kuunjuk pada-Mu. 
   Calon Sidi jemaat  Tak Iayak aku tengadah 
      menatap wajah-Mu. 
  Jemaat   Namun tetap 'ku percaya 
    maharahim Engkau. 
 

Duduk 

PENGAKUAN DOSA 
P2 :   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. 
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-----umat mengaku secara pribadi----- 

Segala kekurangan kami sebagai orang percaya; kelemahan iman, kepudaran pengharapan, 

ketiadaan kasih; pelanggaran dan kelalaian. Kami mengaku Kepada-Mu, 

NYANYIAN JEMAAT: GB 27 : 1  “YA TUHAN, KAMI MENGAKU” 
DO= C  3/4  (bait pertama dinyanyikan oleh kantoria, bait kedua & ketiga dinyanyikan oleh jemaat) 

1.  Ya Tuhan, kami mengaku 
  berdosa di dalam hati, 
  di kata dan tindakan: 
  ampunilah dosa kami! 

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 

 
NYANYIAN JEMAAT: GB 27 : 2   “YA TUHAN, KAMI MENGAKU” 

2.  Betapa lama umat-Mu 
tak sadar bahwa Kau hadir 
dengan-Mu tak bersekutu: 
ampunilah dosa 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, 
 
NYANYIAN JEMAAT:  GB 27 : 3   “YA TUHAN, KAMI MENGAKU” 

3.  Betapa lama, ya Tuhan, 
  tak sungguh kami kasihi 
  sesama kami di dunia: 
  ampunilah dosa 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 8 : 2  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.  
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NYANYIAN JEMAAT: KJ 178 : 1, 2 “KAR’NA KASIHNYA PADAKU”  
DO = Bes 3 ketuk (bait pertama dinyanyikan dan refrein dinyanyikan oleh jemaat, bait kedua secara     
                                bergantian) 

1.  Kar'na kasihNya padaku 
  Yesus datang ke dunia; 
  Ia t"lah memb"ri hidupNya 
  gantiku yang bercela. 
 
  Refrein: 
  O, betapa mulia dan ajaib kuasaNya! 
  Kasih Jurus"lamat dunia menebus manusia. 
 
2.  Laki-laki   Dengan sabar dan hikmatNya 
     Yesus pimpin hidupku; 
  Perempuan Firman dan kebenaranNya 

     itulah peganganku. Refr, ..... 
 
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 KORINTUS 13 : 4 - 7 yang menyatakan:………. 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 
hidup dan kesaksian kita di dunia. 

NYANYIAN JEMAAT: GB 245 : 1, 2 “HIDUPKU DISENTUH OLEH KASIH TUHAN ” 
DO = F ¾ (bait pertama & refrein dinyanyikan oleh jemaat, bait kedua secara bergantian) 

1. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, 

dengan cara ajaib "ku disentuh-Nya. 
Giranglah hatiku walau aku cemas. 
"Ku disentuh oleh kasih-Nya. 
 
Reff: 
kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, 
lebih besar dari kasih yang dunia beri. 
Seluruh hidupku "ku memuji Tuhan; 
"ku disentuh oleh kasih-Nya. 
 

2. Laki-laki   Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, 
   bagiku nyatalah dalam firman-Nya. 
Perempuan  S"lamanya "ku tetap berpegang pada-Nya 
   "Ku disentuh oleh kasih-Nya. 

Duduk 
⌘ Kesaksian Pujian 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA EPIKLESE  
     PEMBACAAN ALKITAB 

PF          Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan.Hosiana!  
J    NYANYIAN JEMAAT GB 396  "HOSIANA, HOSIANA” 
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P3 Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab YOHANES 12 : 1 - 8 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     “KERJA BUKAN SEKEDAR ”OMDO” 

Saat Teduh 

JAWABAN JEMAAT 
 
NYANYIAN JEMAAT: GB 237a : 1, 3 “MAHAKASIH YANG ILAHI” 
DO = F 3/4 (Bait pertama dinyanyikan secara bergantian, bait ketiga dinyanyikan oleh jemaat) 

  1.    Kantoria  Maha kasih yang Ilahi,  
     nikmat surga turunlah 
   Perempuan mendiami hati kami  
     Kau mahkota kurnia. 
   Laki-laki  Yesus, Kau berlimpah rahmat,  
     Sumber kasih yang besar! 
   Jemaat  Datanglah membawa s'lamat  
      bagi kami yang gentar. 

3.      Penebus, Yang Mahakuasa,  
b'rilah kami hidup-Mu 
Datang dan senantiasa  
tinggal dalam umat-Mu, 
hingga beserta malaikat  
yang mengabdi, menyembah 
kami turut memuliakan  
kasih-Mu selamanya. 

 
Sakramen Peneguhan Sidi & Baptisan Kudus (khusus jam 09.00 WIB) 
PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  

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

⌘ Kesaksian Pujian 

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

Dengarlah nas Alkitab  Ulangan 8 : 17 - 18 yang menyatakan "Maka janganlah kaukatakan 

dalam hati-mu : Kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh 
kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada TUHAN, Allahmu, sebab Dialah yang 
memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud 
meneguhkan perjanjian yang diikrarkanNya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, 
seperti sekarang ini.”             

 Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 

NYANYIAN JEMAAT:  GB 79 : 1, 2, 3 “B’RI PADANYA” 
Do = A 3/4 (Bait satu dan dua dinyanyikan oleh Jemaat, bait ketiga secara bergantian) 

  1.  B"ri pada-Nya seg"nap hatimu, 
   b"ri pada-Nya seg"nap hidupmu, 
   kar"na engkau kepunyaan-Nya 
    dan Ia pun Tuhanmu.  

---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.  B"ri pada-Nya seg"nap hartamu, 
   b"ri pada-Nya seg"nap bakatmu, 
    kar"na engkau kepunyaan-Nya 
    dan Ia pun Tuhanmu. 

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

3.   Laki-laki  B"ri pada-Nya seg"nap waktumu 
    Perempuan b"ri pada-Nya seg"nap kasihmu, 
    Presbiter  kar"na engkau kepunyaan-Nya 
    Jemaat  dan Ia pun Tuhanmu. 

DOA SYUKUR 

P4  : Jemaat, marilah membawa persembahan kita dengan doa syukur secara 

bergantian:  
Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik 
dan indah dalam kehidupan kami.  
Sebahagian dari pemberianMu kami serahkan kembali kepadaMu. 
Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami 
bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa dan roh 
serta harta yang ada pada kami.  
Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima kasih sebab 
kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. 

Jemaat Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai tanda iman, 
sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala 
kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu kuatir untuk memberi, berbagi 
dan berkorban. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini, ya Tuhan, 
untuk keperluan perluasan kerajaanMu di dunia ini. 

Semua 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 Petrus 5 : 10-11  “Dan Allah, sumber segala kasih karunia, 
yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaanNya yang kekal, akan 
melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu, sesudah kamu 
menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya! amin.”     

 
NYANYIAN JEMAAT:  GB 251 : 1, 2 “MARI JALAN DALAM T’RANG TUHAN” 

    Do = G 4/4 (bait pertama bahasa Afrika dinyanyikan oleh kantoria, bait pertama bahasa Indonesia      
                        dinyanyikan oleh Jemaat, bait kedua secara bergantian) 

      1. Siyaham' ekukhanyen' kwen khos, 
  siyaham' ekukhanyen' kwen khos. 

Siyaham' ekukhanyen' kwen khos, 
  siyaham' ekukhanyen' kwen khos. 

Siyahamba. Oh, siyaham' ekukhanyen' kwen khos. 
  Siyahamba. Oh, siyaham' ekukhanyen' kwen khos. 

   
1.     Mari jalan dalam t'rang Tuhan, 

  mari jalan dalam t'rang Tuhan. 
        Mari jalan dalam t'rang Tuhan, 

mari jalan dalam t'rang Tuhan 
  Mari jalan, oh, mari jalan dalam t'rang Tuhan. 
 Mari jalan, oh, mari jalan dalam t'rang Tuhan. 
 
     2.  Presbiter   Hai pancarkan sinar t'rang Tuhan, 
      hai pancarkan sinar t'rang Tuhan. 
  Anggota sidi baru jemaat  Hai pancarkan sinar t'rang Tuhan, 
     hai pancarkan sinar t'rang Tuhan. 
  Jemaat    Hai pancarkan, oh, hai pancarkan sinar t'rang Tuhan 
     Hai pancarkan, oh, hai pancarkan sinar t'rang Tuhan 

 
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 YA BENAR ADANYA” 

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

 
---Salam Persekutuan--- 


