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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-IV  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:  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 PKJ 13 : 1, 2 “KITA MASUK RUMAHNYA” 
Do = Bes 3/4 (Bait pertama dinyanyikan oleh jemaat, bait kedua secara bergantian) 
Jemaat         1.  Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepadaNya. 
   Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepadaNya. 
   Kita masuk rumahNya, berkumpul menyembah kepada Kristus, 
   menyembah Kristus Tuhan. 

(Prosesi Firman Tuhan dibawa masuk ruang Ibadah) 

Laki-Laki      2.  Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadaNya. 
Perempuan  Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadaNya. 
Semua   Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, 
   menyembah Kristus Tuhan. 

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” 
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NAS PEMBIMBING                 
Nas Pembimbing dalam Ibadah Hari Minggu IV PRAPASKAH ini terambil  dari Injil Surat 
LUKAS 19 : 10  yang menyatakan: ”Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan 
menyelamatkan yang hilang.” 
 
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 266 : 1, 2 “SAAT KU DILIPUTI GELAP KELAM” 
Do = Bes 3/4 (Bait pertama dinyanyikan oleh jemaat, Refrein oleh semua, bait kedua secara bergantian) 
Jemaat       1.  Saat ku diliputi gelap kelam, 
        ‘ku tertunduk terkulai, lesu. 
       ‘Ku menangis pedih pada Tuhanku, 
        Jangan ‘Kau jah dariku. 
 
        Reff: 
        Genggamlah tanganku, tuntunlah langkahku, 
        tetap jalan sertaku. 
        Sambutlah tanganku dan topang diriku. 
 
Laki-Laki        2.   Walau hidup senang dalam dunia 
         tanpa Tuhan hidupku semu. 
Perempuan  Walau susah tetapi Tuhan serta 
     hidupku bahagia. Refrain... 

Duduk 

PENGAKUAN DOSA (P2 menunggu seluruh umat tenang dan siap mengaku dosa) 
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah mengaku akan  
dosa- dosa kita : 
Bapa kami sumber hidup dan damai sejahtera, hari ini kami datang dihadapan-Mu 
dengan segala ketidakmampuan kami disebabkan oleh dosa kesalahan kami. 
Pelanggaran yang kami buat melalui ucapan dan tindakan membuat hidup kami tidak 
sejahtera.  Sehingga kami menjadi takut dan kuatir akan hari depan yang Engkau 
persiapkan. 
Bapa Mahakasih dengarlah permohonan umat-Mu dan berilah pengampunan kepada 
kami. Dalam nama Yesus Kristus Juruselamat kami, kini dan sepanjang segala masa. 

Amin. 
 

NYANYIAN JEMAAT: PKJ 36 : 1, 2, 5 “YESUS, RAJA DAMAI” 
Do=G 4 ketuk  (dinyanyikan oleh Jemaat dengan ½ suara) 
1.  Yesus, Raja Damai, Tuhan Maha kasih, 
  sambut kami ini dalam rahmatMu. 
 
2.   Buanglah, ya Tuhan, dosa-dosa kami, 
  rantai kuasa jahat Kau putuskanlah! 

  
5.  Dikau kami ikut trobos kegelapan, 

  sampai kami masuk sukacitaMu. 
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BERITA ANUGERAH 
PF     Jemaat Tuhan, 

  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan 

berita   anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Injil YOHANES 3 : 17  yang 
menyatakan “Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk 
menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 

  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: PKJ 179 : 1, 2 “KASIH PALING AGUNG” 
   Do= C   4 ketuk (Bait pertama dinyanyikan oleh jemaat, Bait kedua secara berganti) 
  Jemaat      1.   Kasih paling agung dari Tuhanku; 

    Kini kusadari di dalam hatiku. 
    Yesus Mahakasih dan Mahakudus, 
    korbankan diriNya agar "ku ditebus. 
    Dia menaklukkan maut dan dosaku, 
    Dia memberikan s'galanya untukku! 
 
   Laki-Laki  2.  Ini ‘kan kuingat s'lama hidupku; 
    Tak "kan kulupakan sepanjang umurku. 
   Perempuan  ‘Kan kuberitakan sekelilingku; 
    dan ke ujung dunia sejauh kuatku. 
   Semua  Apapun terjadi atas diriku, 

    tak kan kulepaskan kasihMu, Tuhanku. 
 

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 EFESUS 4 : 17 - 32 yang demikian bunyinya… 

  Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan 
di seluruh dunia. 

NYANYIAN JEMAAT GB 50 : 1, 2 “PERUBAHAN AJAIB” 
Do=G 4/4 (Bait pertama oleh jemaat, Refrein oleh semua, bait kedua secara bergantian) 
  Jemaat     1.  Perubahan ajaib terjadi padaku, 
     ketika kasih Yesus masuk di hatiku. 
    Api Roh-Nya yang Kudus murnikan jiwaku, 
    hingga hidupku yang lama kini jadi baru. 
 
    Reff: 
    Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, 
    tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. 
    Aku ingin selalu tetap di jalan-Nya 
    dan menjadi saksi Kristus kini dan s'lamanya. 
 
 
 



h a l , 5  

Laki-Laki      2.  Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, 
    setia, murah hati, bawa sukacita, 
Perempuan  rendah hati dan ramah terhadap orang lain 
    itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Refr, …… 

Duduk 
 

⌘ Kesaksian Pujian 

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 BILANGAN 1 : 1 - 27 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 “PENTINGNYA SENSUS JEMAAT” 
 

JAWABAN UMAT 
 
NYANYIAN JEMAAT GB 89 : 1, 2, 3, 4 “DUNIA INI UNTUK KEMULIAAN TUHAN” 
Do=Es 4/4 ketuk (Bait pertama dan keempat oleh seluruh Jemaat, bait kedua oleh Laki-Laki, bait ketiga 
oleh perempuan) 
Jemaat        1.  Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 
   Kita perbuat apa dengannya? Amin. 
   Amin, amin, amin, amin. 
   Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 
 
Laki-Laki        2.  Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 
   Kita perbuat apa dengannya? Amin. 
   Amin, amin, amin, amin. 
   Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 
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Perempuan   3.  Bakti umat untuk kemuliaan Tuhan. Amin 
   Kita perbuat apa dengannya? Amin. 
   Amin, amin, amin, amin. 
   Bakti umat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 
 
Jemaat        4.  Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. Amin 
   Kita perbuat apa dengannya? Amin. 
   Amin, amin, amin, amin. 
   Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 
 

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

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

⌘ Kesaksian Pujian 

UNGKAPAN SYUKUR   
P4       Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dengan    
          memberi persembahan kepada-Nya.  
    Dengarlah nas Alkitab  Yunus 2 : 9  yang menyatakan : “Tetapi aku, dengan 

ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepada-Mu; apa yang 
kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari TUHAN!.”  

          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 GB 87 : 1, 2, 3 “AKU BERSYUKUR PADA-MU” 
Do= F 9/8 ketuk (Bait pertama dinyanyikan oleh jemaat, Refrein oleh semua bait kedua dinyanyikan oleh Laki-
Laki, bait ketiga oleh Perempuan) 
Jemaat  1.   Aku bersyukur pada-Mu, Tuhan, 

  atas karunia dan kasih-Mu. 
  Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, 
  'ku persembahkan kepada-Mu. 
  'Ku bahagia; 'ku sukacita; 
  ku ucap syukur selamanya 
 

---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.   Oh, Tuhan Yesus, karya-Mu agung; 
    Dikau curahkan darah kudus 

Perempuan   jadi tebusan dosa dunia 
    agar manusia selamatlah. 
Semua     Ajarlah kami, bimbinglah kami 
    agar setia t'rus bersyukur. 
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---Jemaat memberikan persembahan melalui Kantong persembahan 
yang diedarkan oleh Majelis Jemaat bertugas--- 

Jemaat       3.   Tiada kata kami ungkapkan, 
    hanyalah syukur kepada-Mu. 
    Kaulah yang layak kami tinggikan 
    kar’na besarlah kuasa-Mu. 
    T'rimalah Tuhan ungkapan syukur 
    yang kami bawa kepada-Mu. 
 
DOA SYUKUR 
P4  Marilah kita BERDIRI untuk mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan ini,     

                 agar TUHAN berkenan atasnya dan memberkati penghidupan kita. Mari berdoa : 
Dalam masa penghayatan atas penderitaan Kristus, hari ini kami kami bawa syukur 
ini kepadaMu ya Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang  
telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini sebagai berkat bagi  
sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. 

 Duduk 
 

PENGUTUSAN 
 
WARTA JEMAAT 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF       :   Saudara-Saudara mari berdiri,  

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:  GB 277 : 1, 3  “FIRMAN TUHAN SUDAH KAUDENGAR”  
 Do = Bes 4/4 ketuk (bait pertama diyanyikan oleh Jemaat, refrain oleh semua, bait ketiga secara bergantian)                                       
 Jemaat      1.   Firman Tuhan sudah kau dengar. 
   Laksanakan dalam hidupmu. 

   Firman Tuhan hendaklah kau sebar 
   pada orang di sekelilingmu. 
 
 Semua  Reff: 
   Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu; 
   wartakan karya kasih-Nya. 
   Roh kudus menolongmu dan memimpin langkahmu; 
   majulah tetap teguh. 
 
Laki-Laki    3.  Dalam suka dan sengsaramu, 
   ingat s'lalu pada Tuhanmu. 

Perempuan Jangan bimbang dan janganlah gentar 
   berpegang hanya pada Firman-Nya. Refr, …… 
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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--- 


