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PERSIAPAN 
• Doa Jemaat Pribadi 
• Latihan Lagu-Lagu yang dipakai dalam Ibadah 

• Doa Konsistori seluruh petugas Ibadah 

UCAPAN SELAMAT DATANG DAN UNGKAPAN SITUASI 
P2 Selamat pagi/sore/malam 

Selamat datang dan selamat beribadah  di  hari  Minggu  ke-V  sesudah   Paskah.   
Allah  memilih  umat-Nya  berdasarkan  kasih karunia-Nya  agar  karya  
keselamatan  terus  diberitakan  kepada  sesama  dan  alam  semesta.  Allah 
memilih  umat-Nya  memasuki  keadaan  yang  baru  sebagai  manusia  yang  
berpusat  pada  Firman Tuhan. Hakikat pemilihan Tuhan akan terwujud melalui 
karya pelayanan kita sepanjang kehidupan ini.  
Pemberitaan Firman pada ibadah ini disampaikan oleh …… 

 

AJAKAN BERIBADAH 
P2:  Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan..... 
 Waktu telah mengantar kita memasuki minggu-minggu pra PASKAH.  

Saat  kita kembali menghayati pelayanan kasih Yesus, yang justru mengantar-Nya 
berjumpa dengan penolakan yang berujung derita ...  
 
Minggu-minggu pra Paskah, hendak menyadarkan kita,bahwa penderitaan Kristus 
sesungguhnya ada karena dosa manusia. Kiranya kesadaran ini mengusik kita 
untuk  membenahi hidup dengan kesediaan meninggalkan yang jahat, dan 
bertobat! 

             
Marilah BERDIRI menyambut Firman Allah yang akan dibawa masuk ke dalam 
ruang ibadah, sambil menyanyikan... 

 

MENGHADAP TUHAN 
 
NYANYIAN JEMAAT GB 323 : 1, 3, 5 “TELAH BERLALU MALAM G’LAP” 
Do = G 4/4 (Bait pertama dinyanyikan oleh jemaat, Refrein oleh semua, bait ketiga dan kelima dinyanyikan secara 
bergantian) 
Jemaat   1. Telah berlalu malam g"lap 

       dan berganti siang t"rang; 
       dan rasa takutku lenyap, 
       kini hatiku tent"ram. 
 
       Reff: 
       Sukacita dalam dunia, 
                   t’rus ke sorga yang baka; 
                              ‘ku jadi milik Tuhanku; 
                              oh, betapa indahnya!  
 

(Prosesi Firman Tuhan dibawa masuk ruang Ibadah) 

Laki-Laki  3. Dahulu batinku gelap, 
       namun Tuhan b"ri terang; 
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Perempuan      sekarang hidupku senang 
       dan jiwaku pun tenang. Refr, …… 
 
Presbiter  5. Dan jika sukar jalanku, 
       sukacitaku tetap 
Jemaat       sebab clituntun langkahku 
       dengan kasih sayang-Nya. Refr, ……  

 
V O T U M  
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.  
          (Mzm. 124: 8) 
J        KJ 478A “AMIN, AMIN, AMIN” 
 
NAS PEMBIMBING                 

Nas Pembimbing dalam Ibadah Hari Minggu VI PRAPASKAH ini terambil  dari Surat 
YAKOBUS 1 : 5  yang menyatakan: ”Tetapi apabila di antara kamu ada yang 
kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, - yang 
memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan  tidak 
membangkit-bangkit -, maka hal itu akan diberikan kepadanya.” 
 
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”     
La=B 4/4 (Bait pertama dinyanyikan oleh kantoria, bait kedua dinyanyikan oleh seluruh jemaat)  

 
 
Jemaat  2. Ampun seribu ampun, 
                hapuskan dosa-dosaku. 
     Segunung sesal ini 
                kuunjuk pada-Mu. 
     Tak Iayak aku tengadah 
                menatap wajah-Mu. 
     Namun tetap 'ku percaya 

     maharahim Engkau. 
Duduk 
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PENGAKUAN DOSA (P2 menunggu seluruh umat tenang dan siap mengaku dosa) 
  P2    :  Jemaat, 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. Kami 
mengaku Kepada-Mu... 
 

NYANYIAN JEMAAT: GB 25 : 1 “TUHAN, KAMI BERLUMURAN DOSA” 
Do=G 4 ketuk  (bait pertama dan kedua dinyanyikan oleh Jemaat, dinyanyikan dengan ½ suara) 
1. Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami 

 
P2 Segala kekurangan kami sebagai orang percaya; kelemahan iman, kepudaran 

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

 
NYANYIAN JEMAAT: GB 25 : 2 “TUHAN, KAMI BERLUMURAN DOSA” 
 
2. Tuhan, walau kami disakiti, Tuhan, ajar kami mengampuni. 
 
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 
mengaku kepada-Mu 

 
NYANYIAN JEMAAT: GB 25 : 5 “TUHAN, KAMI BERLUMURAN DOSA” 
 
5. Tuhan, kami ini bersehati. Tuhan, satu hati satu rasa. 
 
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 25 : 6 “TUHAN, KAMI BERLUMURAN DOSA” 
 
6. Tuhan, kami patut ucap syukur. Tuhan, Kaulah Sumber pengharapan 
 
P2 Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa; sucikan dan baharuilah  

pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juruselamat dunia. 
Amin. 

  

BERITA ANUGERAH 
PF     Jemaat Tuhan, 

  Tuhan memperhatikan setiap anak-anakNya yang berdoa dengan sungguh dan 
meminta pengampunan.  

       Dia mengetahui; Apakah kita benar-benar mengalami penyesalan, ataukah kita 
sekedarmengangkat ucapan?  

       Maka, kepada setiap orang yang telah mengakui salah dan dosa dihadapan Tuhan  
       dengan kejujuran dan ketulusan, maka dengarkanlah berita anugerah berita 

Anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Surat 1 YOHANES 4 : 10 yang 

menyatakan demikian:  
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 “Inilah kasih itu: Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang  
   telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anak-Nya sebagai  
      pendamaian bagi dosa-dosa kita. 
  Berdasarkan Firman Tuhan itu, maka 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 261 : 1, 2 “AKU INSAN YANG LEMAH” 
   Do= Bes   4/4 (Bait pertama dinyanyikan oleh Kantoria, Refrein oleh semua Bait kedua oleh seluruh jemaat) 
  Kantoria  1.   Aku insan yang lemah, 
    Yesus kekuatanku. 
    'Ku tenang selamanya, 
    asal Yesus dekat padaku. 

 
 Semua    Reff: 
    Bersama-Mu, Tuhanku, 
     itu kerinduanku. 
    T'rus berjalan dengan-Mu; 
    ya Tuhan, bimbing langkahku. 

Jemaat   2.   Dalam dunia yang kejam, 
   jalan hidup pun kelam; 
   Siapakah andalanku? 
   Tiada lain hanyalah Tuhanku! Refr, …… 

 
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...   
  Dengarlah perintah hidup baru sebagai tujuan Perjanjian Tuhan seperti tertulis dalam 

Surat 1 PETRUS 3 : 8 - 12 yang demikian bunyinya… 
  Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan 

di seluruh dunia. 

NYANYIAN JEMAAT GB 381 : 1, 2, 3 “KEMULIAAN BAGI ALLAH” 
Do=D 4/4 (Bait pertama oleh laki-laki, bait kedua oleh perempuan, bait ketiga oleh seluruh jemaat.) 

  Laki-laki 1. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi 
             dan damai sejahtera di bumi 
             di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. 
 
  Perempuan 2. Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa Mahakuasa, 
            Engkaulah yang layak kami puji, 
            menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu! 
 
  Semua  3.  Anakdomba, Jurus'lamat, Put'ra Allah Mahakuasa, 
            Engkau yang menghapus dosa dunia, 
            kasihanilah kami, dengarlah doa kami! 
 

Duduk 
⌘ Kesaksian Pujian 
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PEMBERITAAN FIRMAN 

DOA EPIKLESE  
PF:    ….. 
PEMBACAAN ALKITAB 
PF       Umat Tuhan mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan .. Hosiana! 

 NYANYIAN JEMAAT       KJ 473B “HOSIANA” 
 

     
 

P3   : Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab TAWARIKH 1 : 1 - 13 yang menyatakan...    
          pembacaan Alkitab. 
PF   :  Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu  

        dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 

NYANYIAN JEMAAT: KJ 474  KEPADAMU PUJI-PUJIAN 
DO=G 1 Ketuk 

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

Duduk 

KHOTBAH “MENENTUKAN KEBUTUHAN YANG TEPAT” 
 

JAWABAN UMAT 
 
NYANYIAN JEMAAT GB 164 : 1, 3 “TERPUJILAH ALLAH, HIKMATNYA BESAR” 
Do=G 3/4 ketuk (Bait pertama oleh seluruh Jemaat, Refrein oleh semua, bait ketiga secara bergantian) 
Jemaat   1. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar; 
       Begitu kasih-Nya dunia cemar, 
       Sehingga dib'rilah Putera-Nya kudus, 
       Mengangkat manusia serta menebus. 
Semua       Refrain: 
       Pujilah, pujilah! Buatlah dunia 
       Bergemar, bergemar mendengar suara-Nya. 
       Dapatkanlah Allah demi Putera-Nya, 
       b'ri puji pada-Nya sebab hikmat-Nya. 
 
Jemaat    3. Tiada terukur besar hikmat-Nya; 
       penuhlah hatiku sebab Anak-Nya. 
Presbiter       Dan amatlah k'lak hati kita senang 
       melihat Sang Kristus di sorga cerlang. Refr, …… 
 
Sakramen Baptisan Kudus (Khusus Jam 09.00 WIB) 

PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  
duduk 

DOA SYAFAAT   (diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan, GB 389a) 

⌘ Kesaksian Pujian 
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UNGKAPAN SYUKUR   
P4     Jemaat yang dikasihi Tuhan marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan       
         memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab Amsal 3 : 9-10  
         yang menyatakan : “Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil pertama      
         dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai     
         melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah     
         anggurnya. 
         Sebagai informasi kepada jemaat sekalian, sesuai keputusan Sidang Majelis Jemaat,   
         terhitung tanggal 01 Maret 2020 akan diedarkan kantong kedua berwarna merah  
         dalam Ibadah Hari Minggu,  guna pengadaan Genset yang sangat dibutuhkan untuk  
         mendukung peribadahan yang ada. 
         Tuhan memberkati persembahan saudara. 

 
NYANYIAN JEMAAT PKJ 146 : 1, 2, 3 “BAWA PERSEMBAHANMU” 
Do= F 2 ketuk (Bait pertama dinyanyikan oleh jemaat, Refrein oleh semua bait kedua dinyanyikan oleh Laki-Laki, 
bait ketiga oleh Perempuan) 
Jemaat   1. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan 
       dengan rela hatimu, janganlah jemu. 
       Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. 
 
Semua       Refrein: 
       Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. 
       Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. 

 
---Jemaat diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membawa Persembahan Khusus 

(Persembahan Persepuluhan,Persembahan Syukur,dll) ke Kotak Persembahan yang tersedia, 
setelah itu menyanyikan bait selanjutnya--- 

 
Laki-Laki  2. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi 

             oleh apa saja pun dalam dunia. 
         Kasih dan karunia sudah kau terima. Refr, …… 

 
---Jemaat memberikan persembahan melalui Kantong persembahan 

yang diedarkan oleh Majelis Jemaat bertugas--- 

Perempuan  3. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai 
         agar kerajaanNya makin nyatalah. 
         Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Refr, …… 

 
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 
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dan berkorban. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini, ya Tuhan, 
untuk keperluan perluasan kerajaanMu di dunia ini. 

Semua AMIN.  

 Duduk 
 

PENGUTUSAN 
 
WARTA JEMAAT 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF       :  Saudara-Saudara mari berdiri,  

Tuhan telah mengurapi kita dengan kuasa Roh Kudus, pergilah,vberitakanlah kabar 
sukacita, dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan Saudara/i.  
Ingatlah pesan Tuhan dalam surat 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 270 : 1, 3  “SAAT, SETIA, BERTEKAD YANG BULAT”  
 Do = E 6/8 ketuk (bait pertama diyanyikan oleh Jemaat, refrain oleh semua, bait ketiga secara bergantian)                                       
 Jemaat   1. Taat, setia, bertekad yang bulat, 
            itulah janji Tuhan padamu. 
            Di bawah panji yang mulia berdaulat, 
            kami "kan angkat perang bagi-Mu. 
 
 Semua       Reff: 
            Angkat semboyan, jangan diamkan! 
            Tiup serunai dan maju terus! 
           Angkat semboyan, jangan diamkan; 
             Kristuslah Raja serta Penebus! 
 
Laki-Laki   3. Taat, setia, ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. 
Perempuan             Tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana takhta-Mu kudus. Ref.. 
 

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.  

(Bilangan 6:24-26) 

NYANYIAN JEMAAT: GB 402B “AMIN” 

 
 

---Saat Teduh dan Salam Persekutuan--- 


