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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 

 Mengawali persekutuan hari ini, mari kita saling memberi salam persekutuan. (jemaat 
berjabat tangan dengan disebelah kiri dan kanan).  
Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Hari Minggu IV 
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 6 : 1, 2, 3, 4 “BERNYANYILAH ORANG PERCAYA” 
(Bait pertama dan bait kedua oleh jemaat, bait ketiga dan keempat secara bergantian)  

Do = G 4/4 
1.  Bernyanyilah orang percaya, 
  bergemar dan gembira terus, 
  t'rang Kristus tetap bercahaya 
  di dalam berita kudus! 
 
2.  Kendati sering kita bimbang, 
  dalam hati kecil pun sedih. 
  Tetapi beban jadi ringan 
  di dalam cahaya salib. 

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

3.  Laki-laki   Siarkanlah t'rang pengampunan 
    yang terbit atas bumi gelap; 
  Perempuan  sejahtera dan pembaruan 
     akhirnya terjamin tetap. 
 
4.  Perempuan  Berbakti dengan bersedia 
     kita ikut cahaya terang, 
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  Laki-laki   penuh bersyukur pada Dia 
     yang oleh salib-Nya menang! 

 
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                        KOLOSE 3 : 5 - 6 
PF Nas Alkitab yang membimbing kita masuk Minggu keempat Prapaskah ini adalah: “Karena itu 

matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa 
nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala, 
semuanya itu mendatangkan murka Allah (atas orang-orang durhaka).” 

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, 3 “MAMPILAH, DENGAR DOAKU” 
(Bait pertama dan refrein dinyanyikan oleh jemaat, bait kedua, ketiga dinyanyikan secara bergantian) 
DO = G 4 ketuk 

1.  Mampirlah, dengar doaku, Yesus Penebus. 
  Orang lain Kau hampiri, jangan jalan t"rus. 
  Refrein: 
  Yesus, Tuhan, dengar doaku; 
  orang lain Kau hampiri, jangan jalan t"rus. 
 
2.   Laki-laki   Di hadapan takhta rahmat aku menyembah, 
  Perempuan  tunduk dalam penyesalan. Tuhan, tolonglah! Refr, ..... 
 
3.  Presbiter  Ini saja andalanku: jasa kurbanMu. 
  Jemaat  Hatiku yang hancur luluh buatlah sembuh. Refr,..... 

 

Duduk 

PENGAKUAN DOSA 
P2 : 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. 
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NYANYIAN JEMAAT: GB 33 : 1, 2, 3 “TUHAN ALLAH, JANGANLAH” 
DO= D 4/4 (bait pertama dinyanyikan oleh kantoria, bait kedua & ketiga Jemaat) 

1.  Tuhan Allah, janganlah 
  Kau menghukum aku. 
  O, berapa lamakah 
  lanjut amarah-Mu? 
  Dosaku, murka-Mu, 
  hapuskanlah itu 
  oleh darah Kristus! 
 
2.   Dalam maut yang kelam 
  siapa yang bersyukur? 
  Jiwaku luputkanlah 
  dari alam kubur. 
  Biarlah s"lamanya 
  aku menyanyikan 
  bagi-Mu pujian. 
 
3.  Bapa, kasihanilah, 
  rahmat-Mu tunjukkan: 
  diriku pulihkanlah 
  dalam kesembuhan. 
  Datanglah segera 
  dan urapi aku 
  dengan kurnia-Mu! 

 
BERITA ANUGERAH 

PF  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan 
berita   anugerah pengampunan seperti tertulis dalam  1 YOHANES 4 : 10  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.  

NYANYIAN JEMAAT: GB 41 : 1, 3 “MAUKAH DOSAMU DIHAPUS BERSIH”  
DO = Bes 4/4 (bait pertama dan refrein dinyanyikan oleh jemaat, bait ketiga secara bergantian) 

1. Maukah dosamu dihapus bersih? 
  Besar kuasa-Nya, darah Tuhan. 
  "Kau "kan menang dari kuasa gelap, 
  ajaib kuasa darah Tuhan. 
 

Reff: 
  Ada kuasa dalam darah-Nya, 
  Anak domba Allah. 
  Ada kuasa dalam darah-Nya, 
  darah Anak domba Allah. 
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3.  Presbiter   Maukah engkau jadi suci bersih? 
     Besar kuasa-Nya, darah Tuhan. 
  Jemaat   Akar dosamu dicabut, lenyap; 
     ajaib kuasa darah Tuhan. 

 
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 ROMA 12 : 9 - 11 yang menyatakan:………. 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 
hidup dan kesaksian kita di dunia. 

NYANYIAN JEMAAT: GB 384 “GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO ” 
(Pertama dinyanyikan oleh jemaat) 

         
        

Duduk 
⌘ Kesaksian Pujian 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA EPIKLESE  
     PEMBACAAN ALKITAB 

PF          Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan.Hosiana!  
J    NYANYIAN JEMAAT KJ 473b  "HOSIANA” 

                
 

P3 Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab 1 KORINTUS 3 : 1 - 4 yang  menyatakan..... 
PF Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur 

kepada Allah. 

NYANYIAN JEMAAT: GB 392A  KEPADAMU PUJI-PUJIAN 
DO=Bes 4/4 

 Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 

                   Duduk 

KHOTBAH     “MANUSIA DUNIAWI” 

 

Saat Teduh 

JAWABAN JEMAAT 
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NYANYIAN JEMAAT: GB 254 : 1, 4 “APAKAH KAU MAU JADI PEMENANG” 
(Bait pertama dan refrein oleh seluruh jemaat, bait keempat secara bergantian) 
  

 

 
 

4.  Perempuan  Maukah kau setia pada Tuhanmu, 
      satu dengan Dia dalam doamu. 
  Laki-Laki   Jangan kau lepaskan Yesus, Tuhanmu, 
       Dialah Penolong dan Penjagamu. Refr, ...... 
 
PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  

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

⌘ 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 kepadaMu; apa yang kunazarkan akan 
kubayar. Keselamatan adalah dari TUHAN!.”  

    Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 
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NYANYIAN JEMAAT:  KJ 295 : 1, 2, 3 “ANDAI KU PUNYA BANYAK LIDAH” 

do = F 4 dan 2 ketuk (bait pertama kantoria, bait kedua & ketiga Jemaat) 

                 1.   Andai "ku punya banyak lidah 
   dan punya suara yang besar, 
   akan kugubah madah indah 
   dan "ku menyanyi bergemar 
   memuji kasih Allahku 
   yang dicurahkan padaku.                    

 ---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.   Janganlah diam, hai jiwaku, 
  dan kau, ragaku, bangunlah! 
  Nyatakanlah kegemaranmu 
  atas berkat, anugerah, 
  kar"na selama hidupku 
  akan kupuji Allahku.                

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

           3.   Hai rimba raya, hai belukar, 
   desaukan kegiranganmu. 
   Hai margasatwa sekalian, 
   marilah, padu suaramu 
   dengan gitaku yang gemar 
    memuji Yang Mahabesar. 

 
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, TUHAN memanggil saudara sekalian untuk memperoleh berkat dari 
pendengaran akan firmanNya. Dan Dia juga mengutus kamu untuk menjalankan kehidupanmu 
sehari-hari sesuai dengan kehendakNya. Oleh karena itu, pulanglah dengan damai 
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sejahteraNya, dan lakukanlah firmanNya, ingatlah pesan Tuhan dalam Efesus 6 : 24  “Kasih 
karunia menyertai semua orang, yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang 
tidak binasa.”     

NYANYIAN JEMAAT:  PKJ 178 : 1, 2 “ALLAH MENGUTUS” 
    Do= AS 4 ketuk (Bait pertama kantoria dan refrein oleh jemaat, bait kedua secara bergantian) 

1.  Allah mengutus PutraNya Yesus, 
Maha Pengasih, Maha Tabib; 
Ia pun mati menebus kita, 
pusara kosong bukti kebangkitanNya. 
 
Refrein: 
Kar'na Yesus hidup ada hari esok; 
kar'na Dia hidup "ku tak gentar, 
dan aku tahu hari esok di tanganNya 
dan hidupku berarti kar'na hidupNya. 
 

2.  Presbiter  Bila hidupku kelak berakhir, 
Laki-laki  berakhir pula deritaku; 
Perempuan  maut ditaklukkan hidup abadi 
Jemaat  dan "ku disambut oleh Jurus'lamatku.  

 
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, AMIN, YA, BENAR ADANYA” 

           
 

 
 

 
---Salam Persekutuan--- 


