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PERSIAPAN 

 Tim SatGas menyambut jemaat dengan mengikuti ProKes 

 Doa Konsistori  

 Saat Teduh 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

P2 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Presbiter bertugas 

di GPIB Jemaat “Abraham” Kesatrian Grup 1 Kopassus Serang 

mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat 

beribadah dalam Ibadah Hari Minggu IV PraPaskah.  

Pemberitaan Firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh 

Pdt. Ny. Sarah Tahitu-Hengkesa (KMJ GPIB KARUNIA 

CIPUTAT). 

..hening sejenak 

P2 Jemaat, marilah berdiri, menyambut Firman Tuhan yang hadir di 

tengah-tengah persekutuan kita. 

MENGHADAP TUHAN 

JEMAAT MENYANYI KJ 1 : 1-2 “HALELUYA, PUJILAH”  

Reff  Haleluya! Pujilah Allah Yang Agung, Maha Esa! 

 Dalam Kristus, kita kenal Allah Yang Hidup, Bapa kekal! 

Langit, buana semesta patut memuji kuasa-Nya, 

Kar‟na berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi 

…Prosesi Alkitab & para pelayan memasuki ruang ibadah… 

 Wahai dunia, soraklah! Angkat suaramu, nyanyilah! 

 Tabuhlah tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang! 

VOTUM       

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan  

 langit dan bumi. (Mazmur 124:8) 

J KJ. 476
a
 

 1  .  |  1  .  | (Do=G) 

 A    -   min! 
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NAS PEMBIMBING     

PF Maka orang Lewi itu menyuruh berdiri Heman bin Yoël; dan dari 

saudara-saudara sepupunya: Asaf bin Berekhya; dari bani Merari, 

saudara-saudara sepuak mereka: Etan bin Kusaya;   

(2 TAWARIKH 15 : 7) 

SALAM         

PF Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas 

kamu. 

J        Dan melimpah atasmu juga 

♫ JEMAAT MENYANYI 

  GB 327 : 1-2 “JANGAN KAMU TAKUT” 

Jangan kamu takut, Tuhan adalah! 

Jika Ia hadir badai pun reda! 

Ditengan cobaan, Dia kau pegang: 

Oleh kuasa-Nya pasti kau akan menang 

Reff Oh, tidak pernah, oh tidak pernah 

 Tuhanmu tinggalkan dikau: 

 Ia tetap beserta! 

Walau badai topan harus kau tempuh, 

Walau kesusahan pengalamanmu, 

Namun janji Tuhan, manis bunyinya: 

“Janganlah kau takut, Aku tetap beserta!”  reff 

..Jemaat duduk 

DOA HARI INI 

P2 Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan didalam doa, mari 

berdoa: 

 Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami 

menyadari dan mengaku di hadapanMu hakekat kami 

yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat 

jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan 
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mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup kami 

yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa 

sering kami berdosa; mengembara dari jalanMu, menyia-

nyiakan pemberianMu dan melupakan kasihMu. 

 Ya Allah Mahakasih, kasihanilah kami orang-orang yang 

telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami 

telah menyakiti hatiMu. Ajarlah kami untuk membenci 

kesalahan yang kami lakukan; bersihkanlah kami dari 

dosa, demi nama AnakMu yang kekasih. Tolonglah kami, 

ya Allah Yang Maha Pengasih, agar kami hidup dalam 

terangMu, dan berjalan pada jalanMu sesuai perintah 

Yesus Kristus Tuhan kami. 

 Demikian pengakuan umatMu, dengarlah, ya Tuhan: 

Amin. 

♫ JEMAAT MENYANYI 

GB 47 : 1-2 “KASIH ITU SABAR” (do=D 4/4) 

Kasih itu sabar, kasih itu murah hati 

Ia tak cemburu, tidak megahkan diri dan sombong 

Kasih itu sabar, kasih itu bersahaja, 

Kasih tak serakah , tidak mementingkan diri sendiri 

 Reff Dalam kasih, kita saling memahami, 

  Berbagi suka maupun duka bersama 

  Tak memandang insan dalam perbedaan, 

  Semua sama di hadapan Allah 

 Kasih itu sabar, kasih itu memaafkan , 

 Kasih tak pemarah, tak menyimpan kesalahan sesama 

 Kasih itu sabar, kasih itu tulus hati 

 Kasih s‟lalu bawa sukacita serta damai sejah‟ra reff 
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PEMBERITAAN FIRMAN 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF …  

PEMBACAAN ALKITAB 

PF Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang 

dibacakan dari Alkitab: HOSIANA! 

J ♫ GB 397 “HOSIANA” ( 1 = F 4/4 ) 

  Hosiana, hosiana, hosiana 

P3  Pembacaan Alkitab hari ini dari Kitab 2 TAWARIKH 15 : 1-12 

yang menyatakan ….  

P3   Demikian pembacaan Alkitab. 

PF Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di 

antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah (Kolose 3:16).  

J   ♫ GB 392A "KEPADAMU PUJI-PUJIAN" 

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 

Bapa, Put‟ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi 

..Jemaat duduk 

KHOTBAH 

Saat Teduh  

 

JAWABAN JEMAAT 

Nyanyian Respons  

KJ 309  : 1&4  “BIAR KUTUMBUH di BATANGMU” 

 Biar „ku tumbuh di batangMu, ya Pokok Anggur yang benar 

 Supaya Kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar 

 Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat 

 Diriku milikMu abadi, Engkau tumbuhkan Imanku 

 Yang dalam aku Kaumulai Kausempurnakan bagiMu 

 olehMu kuncup merekah, hingga berbuah mulia 



- 6 - 

 

DOA SYAFAAT 

Pengakuan Iman                                                              berdiri  

                 duduk  

Doa Syafaat  (diakhiri Doa Bapa Kami . .  doksologi GB 389A) 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P4  Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan 

kepada Tuhan sebagai rasa syukur atas berkat-Nya dalam 

kehidupan ini. Firman Tuhan dalam 1 TESALONIKA 5 : 18 

menyatakan: 

 “Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang 

dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.” 

 Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 

♫ JEMAAT MENYANYI 

GB 88 : 1-2 “BERSYUKURLAH PADA TUHANMU” ( 6=E 4/4, 2/4) 

 Bersyukurlah pada Tuhanmu 

 Bersyukurlah kar‟na kasih-Nya 

 Persembahkan dirimu kepada-Nya 

 Sebagai persembahan tulus dan benar, 

 Itu ibadah murni dan sejati, 

 Yang berkenan kepada Tuhan-mu 

Reff Soraklah hai umat-Nya, bawa persembahan pada-Nya 

 Sambil bersukacita, sujud menyembah-Nya, 

 Ucapkan syukur puji nama-Nya 

...Jemaat disilakan menyampaikan persembahan… 

Ia b‟rikan Putra Tunggal-Nya 

Untuk membebaskan dunia 

Jadi Kurban sungguh agung mulia, 

Sehingga dunia bebas dan sejahtera 

Patutlah kita puji nama-Nya 

Dan persembahkan diri pada-Nya (Refr.) 
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DOA SYUKUR 

P4  Umat Tuhan mari berdiri untuk menyerahkan 

persembahan kepada Tuhan dalam doa syukur secara 

berbalasan:  

 Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber 

hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari 

tanganMu jua, dan karena itu kami persembahkan 

seluruhnya untuk kemuliaanMu. 

Umat  Ya Yesus Anak Domba Allah, Engkau Layak Menerima 

Segala Kuasa Dan Kekayaan; Hikmat Dan Kekuatan; 

Hormat, Kemuliaan Dan Puji-Pujian. Amin. 

 

PENGUTUSAN 

WARTA JEMAAT 

P6 (dibacakan/ditayangkan penegasan pokok warta jemaat) 

AMANAT  PENGUTUSAN           ..Jemaat berdiri 

PF   Umat Tuhan, pergilah beritakanlah Injil melalui hidup dan 

kerjamu sehari-hari berdasarkan Firman Tuhan yang telah kamu 

dengar. 

 

♫ JEMAAT MENYANYI 

GB 164 : 1-2 “TERPUJILAH ALLAH, HIKMATNYA BESAR” (do=G 3/4) 

Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar; 

Begitu kasih-Nya „tuk dunia cemar, 

Sehingga dib‟rilah Putra-Nya kudus, 

Mengangkat manusia serta menebus 

 Ref Pujilah, pujilah! Buatlah dunia 

  Bergemar, bergemar mendengar suara-Nya 

  Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, 

  B‟ri puji pada-Nya sebab hikmat-Nya 
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Dan darah Anak-Nyalah yang menebus 

Mereka ya ng yakin „kan jnji kudus; 

Dosa-Nya, betapapun juga keji, 

 Dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih reff 

BERKAT 

PF Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta 

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”.  

 

J ♫ Gita Bakti 400. “Amin” (5 = C 6/8) 

  Amin, amin. Haleluya, amin 


