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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
Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Hari
Minggu II 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 KJ 15 : 1, 2, 3 “BERHIMPUN SEMUA”
Do = D 3 ketuk (Bait pertama dan ketiga dinyanyikan oleh jemaat, bait kedua secara bergantian)

Jemaat

1. Berhimpun semua menghadap Tuhan
dan pujilah Dia, Pemurah benar.
Berakhirlah segala pergumulan,
diganti kedamaian yang besar.

(Prosesi Firman Tuhan dibawa masuk ruang Ibadah)
Laki-laki
Perempuan
Jemaat

2. Hormati nama-Nya serta kenangkan
mujizat yang sudah dibuat-Nya.
Hendaklah t’rus syukurmu kaunyatakan
di jalan hidupmu seluruhnya.
3. Berdoa dan jaga supaya jangan
penggoda merugikan jiwamu.
Di dunia tegaklah kemenangan
dan dasarnya imanmu yang teguh.

VOTUM
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 II PRAPASKAH ini terambil dari Kitab
YEREMIA 29 : 11 yang menyatakan: ”Sebab Aku ini mengetahui rancangan-

rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk
memberikan kepadamu dengan hari depan yang penuh harapan.”
SALAM
PF
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus
Kristus menyertai kamu.
J
DAN MENYERTAIMU JUGA
NYANYIAN JEMAAT:  KJ 26 : 1, 2, 4 “MAMPIRLAH, DENGAR DOAKU”
Do = G 4 ketuk (Bait pertama dinyanyikan oleh jemaat, Refrein oleh semua, bait kedua oleh laki-laki dan bait
keempat oleh perempuan)

Jemaat

1. Mampirlah, dengar doaku, Yesus Penebus.
Orang lain Kau hampiri, jangan jalan t’rus.

Semua

Refrein:
Yesus, Tuhan, dengar doaku;
orang lain Kau hampiri, jangan jalan t"rus.

Laki-Laki

2. Di hadapan takhta rahmat aku menyembah,
tunduk dalam penyesalan. Tuhan, tolonglah!

Perempuan

4. Kaulah Sumber penghiburan, Raja hidupku.
Baik di bumi baik di sorga, siapa bandingMu?
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 :
Kasihanilah kami, ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami
menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan
kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan
pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami, jadikanlah
hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan Roh yang teguh.
Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang
kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat
yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan Roh kerelaan.
Demikianlah pengakuan kami! Dengarlah, ya Tuhan.
NYANYIAN JEMAAT: KJ 36 : 1, 2 “DI HAPUSKAN DOSAKU”
Do= F 4 ketuk (dinyanyikan oleh jemaat dengan setengah suara)

1.

Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus;
aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.
Refrein:
O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku!
Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus.
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2.

Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus;
penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Refr, …

BERITA ANUGERAH
PF
Jemaat Tuhan,
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan
berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Injil YOHANES 3 : 16
yang menyatakan “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia
telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya
kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.”
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: KJ 40 : 1, 2, 4 “AJAIB BENAR ANUGERAH”
Do= G 3 ketuk (Dinyanyikan oleh jemaat)

1.

Ajaib benar anugerah pembaru hidupku!
'Ku hilang, buta, bercela; olehnya 'ku sembuh.

2.

Ketika insaf, 'ku cemas, sekarang, 'ku lega!
Syukur, bebanku t'lah lepas berkat anugerah!

4.

Kudapat janji yang teguh, kuharap sabdaNya
dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya.

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 Injil MATIUS 22 : 37 - 40 yang demikian bunyinya…
Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan
di seluruh dunia.

NYANYIAN JEMAAT GB 381 : 1, 2 “KEMULIAAN BAGI ALLAH”
Do=G 4/4 (Dinyanyikan oleh jemaat)

1.

Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi
dan damai sejahtera di bumi
di antara manusia yang berkenan kepada-Nya.

2.

Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa Mahakuasa,
Engkaulah yang layak kami puji,
menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu!

⌘ Kesaksian Pujian

PEMBERITAAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
PF:
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…..

Duduk

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 RATAPAN 1 : 1 - 17 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

“KESADARAN PELAYAN”
JAWABAN UMAT

NYANYIAN JEMAAT GB 61 : 1, 2, 4 “TUHAN, AJARKANLAH KEHENDAK-MU”
Do=F ¾ (Bait pertama dan keempat oleh Jemaat, bait kedua secara bergantian)

Jemaat

1. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu;
nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu.
'Kus'rahkan hidupku pada bimbingan-Mu,
dekatkan diriku kepada-Mu

Laki-laki

2. Ajarlah kukenal anug’rah-Mu.
Sinarilah dengan t’rang wajah-Mu.
Hapuskan dosaku, diami hatiku,
kiranya ‘ku tetap bersama-Mu.

Perempuan
Jemaat

4. Ajari aku bermadah syukur,
ya Raja, bagi-Mu "ku bermazmur.
‘Ku ingin ya Tuhan, tetap di dalam-Mu
hidup dan matiku di tangan-Mu.

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 Tawarikh 29 : 17 yang menyatakan :
“Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan
kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu
dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umatMu yang hadir di sini
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telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadaMu dengan
sukacita.”

Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara.

NYANYIAN JEMAAT KJ 288 : 1 “MARI, PUJI RAJA SORGA”
Do= Bes 9/8 ketuk (dinyanyikan oleh jemaat)

Jemaat

1. Mari, puji Raja sorga,
persembahan bawalah!
Ditebus-Nya jiwa raga,
maka puji nama-Nya!
Puji Dia, puji Dia,
puji Raja semesta!

Jemaat dapat memberikan persembahan Minggu,
Persembahan Khusus, Persepuluhan, Syukur dll
melalui

Bank BRI No.Rek.3254-01-016240-53-7 atas nama GPIB Gideon
Mohon Bukti Transfer difoto dan dapat dikirim melalui
WA.0812-1276-9976 (Hotline Service 24 Jam)
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
WARTA JEMAAT
AMANAT PENGUTUSAN
PF : Saudara – saudara seiman! Mari BERDIRI, Pulanglah ke dalam kehidupanmu seharihari, bulatkan hati dan tekad, sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang
kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari.
Ingatlah pesan Tuhan dalam 1 PETRUS 1 : 22, yang menyatakan :
“Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga
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kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu
bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu..“

NYANYIAN JEMAAT:  KJ 410 : 1, 3 “TENANGLAH KINI HATIKU”
Do = D 4 ketuk (bait pertama diyanyikan oleh Jemaat, refrain oleh semua, bait ketiga secara bergantian)
Jemaat
1. Tenanglah kini hatiku:
Tuhan memimpin langkahku.
Di tiap saat dan kerja
tetap kurasa tangan-Nya.
Semua

Refrein:
Tuhanlah yang membimbingku;
tanganku dipegang teguh.
Hatiku berserah penuh;
tanganku dipegang teguh.

Laki-Laki
Perempuan

3. Tak kusesalkan hidupku,
betapa juga nasibku,
sebab Engkau tetap dekat,
tanganMu kupegang erat. Refr, …..

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---
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