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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-III  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 GB 341 : 1, 2 “ALLAH BAPA TUHAN” 
Do = D 6/8, 9/8 (Bait pertama dinyanyikan oleh jemaat, Refr oleh semua, bait kedua secara bergantian) 
Jemaat           1. Allah Bapa, Tuhan, Allah maha agung. 
   Kaulah perlindungan, Benteng yang teguh. 
   Dilintasan waktu, kami Kaunaungi, 
   dalam kelemahan, kuat Kauberi. 
 
Semua   Reff: 

   Curahan rahmat dan kasih setia-Mu lanjutkan Tuhan, 
   bagi orang-orang yang sudah mengenal Engkau. 
   Keadilan-Mu dan pembaharuan-Mu nyatakan Tuhan, 
   jadi kesukaan bagi yang tulus hatinya. 
   Kasih setia-Mu abadi.  
 

(Prosesi Firman Tuhan dibawa masuk ruang Ibadah) 
 

Laki-Laki          2. Allah Bapa, Tuhan, Sumber pengharapan, 
   Penentu sejarah di masa depan. 
Perempuan  Di sepanjang tahun kami Kausertai, 
   songsong hari baru, bumi yang permai. 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        KJ 478A “AMIN, AMIN, AMIN” 
 
NAS PEMBIMBING                 
Nas Pembimbing dalam Ibadah Hari Minggu III PRAPASKAH ini terambil  dari Injil Injil 
MATIUS 24 : 23-24  yang menyatakan: ”Pada waktu itu jika orang berkata kepada 
kamu: Lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. 
Sebab Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan 
mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya 
mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga.” 
 
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 330 : 1, 2 “MAUKAH KAU DIBEBASKAN” 
Do = Bes 3/4 (Bait pertama dinyanyikan oleh jemaat, Refrein oleh semua, bait kedua secara bergantian) 
Jemaat           1. Maukah ‘kau dibebaskan 
   dari beban berat? 
   Apakah ‘kau rindukan 
   kawan tempat berkeluh? 
 
Semua   Reff: 
   Sobat, ‘kau kenalkah Yesus Tuhanku? 
   Tahukah ‘Kau kasih-Nya 
   sertamu sampai akhir zaman. 
 
Laki-laki           2. Hilangkah harapanmu, 
   pudarkah cah’yamu? 
Perempuan  Saat penat jiwamu, 
   adakah penolongmu? 

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 : 

          Ya Allah Mahakudus dan mengampuni! 

Kami mengaku akan dosa dan kejahatan yang dibuat berlawanan dengan 
kehendakMu yang Kau nyatakan dalam kesaksian Alkitab.  

Hari-hari yang kami jalani cukup berat, ya Allah Bapa ! Dan, oleh karena itu, acapkali 
kami berbuat kejahatan, karena kecenderungan hati demi membebaskan diri sendiri 
dari kesengsaraan yang sedang dipikul. 

Kami kurang belajar mengikuti teladan yang ditinggalkan Yesus Kristus. Kami 
mendua hati mempercayaiMu, ya Allah.  
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Kami mencari jalan sendiri, tanpa menanyakan Dikau. Kami berpikir, bahwa melalui 
jalan yang dipilih, kami dapat keluar dari penderitaan; akan tetapi semakin 
mengikuti keinginan sendiri, kami terjerat oleh berbagai masalah. 

---Hening sejenak--- 

Ya Allah Mahasuci dan Mahakasih ! 

Ampunilah segala kejahatan yang kami lakukan, karena roh dan pikiran kami yang 
dikuasai dosa.  

Kami mau kembali kepadaMu, ya Allah; karena Engkau sendiri yang sanggup 
menyembuhkan kami.  

Tuntunlah kami menurut jalan yang Kautentukan, supaya kami beroleh rachmatMu 
oleh iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kami. Amin ! 

Demikian pengakuan umat-Mu, di hadapanMU kami memohon... 

NYANYIAN JEMAAT: KJ 29 : 1, 2, 3 “DI MUKA TUHAN YESUS” 
La= C 4 ketuk (dinyanyikan oleh jemaat dengan setengah suara) 

1.  Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku. 
  Kubawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. 

 
2.  Di muka Tuhan Yesus tersungkur kar'na dosaku, 
  kubuka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. 
 
3.  Di muka Tuhan Yesus 'ku insaf akan salahku; 
  bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. 

 
BERITA ANUGERAH 
PF     Jemaat Tuhan, 

  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan 
berita   anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Suratl ROMA 4 : 7 - 8  
yang menyatakan “Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-
pelanggarannya, dan yang ditutupi dosa-dosanya; berbahagialah manusia yang 
kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya.” 

  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 323 : 1, 2, 4 “TELAH BERLALU MALAM G’LAP” 
   Do= G  4/4 ketuk (Bait pertama dan keempat dinyanyikan oleh jemaat, Bait kedua secara berganti) 
  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! 
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Laki-Laki       2.  Segala air mataku 
   kan dihapus hilanglah; 
Perempuan  di dalam susah, dukaku, 
   aku s’lalu bermegah. Refr, … 
 
Jemaat        4.  Kuasa Kristus, Tuhanku 
   b"ri selamat bagiku 
   pun darah Yesus, Tuhanku 
   menyucikan diriku. 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 KOLOSE 2 : 6 - 7 yang demikian bunyinya… 

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

NYANYIAN JEMAAT GB 89 : 1, 2, 4 “DUNIA INI UNTUK KEMULIAAN TUHAN” 
Do=G 4/4 (Bait pertama dan keempat oleh jemaat, bait kedua secara bergantian) 
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. 
Perempuan  Amin, amin, amin, amin. 
    Hidup kita 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. 

 
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” 
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P3   : Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab YUDAS 1 : 1 - 16 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 “WASPADA TERHADAP PARA PENYESAT” 
 

JAWABAN UMAT 
 
NYANYIAN JEMAAT KJ 436 : 1, 2 “LAWANLAH GODAAN” 
Do=Ass 6 ketuk (2x3) (Bait pertama oleh Jemaat, Refrein; semua, bait kedua secara bergantian) 
Jemaat   1. Lawanlah godaan, s"lalu bertekun; 
       tiap kemenangan kau tambah teguh; 
       nafsu kejahatan harus kautentang; 
       harap akan Yesus: pasti kau menang. 
 
Semua       Refrein: 
       Mintalah pada Tuhan, agar kau dikuatkan; 
       Ia b"ri pertolongan: pastilah kau menang 
 
Laki-Laki  2. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah; 
       tindakanmu tulus tiada bercela: 
Perempuan      junjung kebenaran, hidup dalam t"rang, 
       harap akan Yesus: pasti kau menang. 
 

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 1 Tesalonika 5 : 18  yang menyatakan : “Mengucap 

syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam 
Kristus Yesus bagi kamu.”  

          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. 
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NYANYIAN JEMAAT GB 284 : 1, 2, 3 “DI JALAN HIDUP YANG LEBAR, SEMPIT” 
Do= Bes 9/8 ketuk (Bait pertama dan ketiga dinyanyikan oleh jemaat, Refrein oleh semua bait kedua dinyanyikan 
secara bergantian) 
Jemaat          1.  Dijalan hidup yang lebar sempit, 
   orang sedih mengerang. 
   Tolong mereka yang dalam gelap; 
   bawalah sinar terang! 
 
Semua   Refrain: 
   Pakailah aku, jalan berkat-Mu, 
   Memancarkan cahaya-Mu! 
   Buatlah aku, saluran berkat 
   Bagi siapa yang risau penat. 

 
---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.  Wartakan Kristus dengan kasih-Nya 
     pengampunan-Nya penuh. 
Perempuan  Orang "kan datang "pabila engkau 
     menjadi saksi teguh. Refr, … 
 

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

Jemaat         3.  Seperti Tuhan memb’ri padamu 
    dan mengasihi dikau, 
    b’ri bantuanmu di mana perlu, 
    Yesus mengutus engkau! Refr, … 
 
DOA SYUKUR 
P4  Marilah kita BERDIRI untuk mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan ini, 

agar TUHAN berkenan atasnya dan memberkati penghidupan kita. Mari berdoa : 
             Ya Kristus Yesus, Anak Allah ! 

Hari ini kami mengumpulkan persembahan sebagai pernyataan syukur atas 
keselamatan yang Kau karuniakan.  

Kami menyadari bahwa pemberian ini tak sebanding dengan hidup yang 
Kaukorbankan di salib.  
Kami akan selalu mengasihi-Mu dengan meneruskan cinta – kasih dan damai 
sejahtera-Mu kepada semua orang, seperti yang Kauajarkan.  
Pimpinlah kami, ya Kristus, agar rela berkorban demi menghidupkan banyak orang 
sebagaimana yang telah Kaulakukan atas kehidupan kami. Amin 

 Duduk 
 

 

PENGUTUSAN 
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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 Kitab Yeremia 17:7, yang menyatakan :  

 “Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya 
pada TUHAN!” 

    
 NYANYIAN JEMAAT:  GB 252 : 1, 5  “BERPEGANGLAH PADA JANJI TUHANMU”  
 Do = A 4/4 ketuk (bait pertama diyanyikan oleh Jemaat, refrain oleh semua, bait kelima secara bergantian)                                       
 Jemaat   1. Berpeganglah pada janji Tuhanmu. 
        Di sepanjang masa Ia beserta. 
        Angkatlah pujian, puji nama-Nya, 
        berpeganglah pada janji-Nya. 
 
        Reff: 
        Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Jurus'lamat. 
                   Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. 
 
Laki-Laki             5. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, 
       kau tak akan jatuh dalam susahmu, 
Perempuan       di setiap hal dengar panggilan-Nya, 

       berpeganglah pada janji-Nya. 
 

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--- 


