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PERSIAPAN 
 Doa pribadi  

 Pengenalan dan latihan lagu dipandu oleh Prokantor atau pemandu lagu 

 Doa Konsistori  

Ucapan Selamat Datang 
P.2 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Presbiter 

bertugas GPIB Jemaat “Abraham” Kesatrian Grup 1 
Kopassus Serang mengucapkan selamat datang dan selamat 
beribadah di MINGGU VI PraPaskah. Kiranya ibadah 
yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan.  
Pemberitaan Firman pada ibadah hari ini adalah  
Pdt. Victor Hutauruk (GPIB Agape Jaktim) 

Ajakan Beribadah 

P.2    Jemaat Tuhan, mari berdiri sebagai tanda syukur kita 
menyambut Firman Tuhan yang hadir di tengah 
persekutuan ini.  

 

MENGHADAP TUHAN 

♫ Jemaat Menyanyi 

GB 4 : 1-3 “BERSORAK BAGI TUHAN” 

1. Bersorak bagi Tuhan, wahai umat-Nya; 
hendaklah orang jujur puji nama-Nya. 
Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, 
bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. 

2. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhanmu; 
nyaringkanlah suaramu dan bersoraklah, 
sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada; 
segala isi bumi diciptakan-Nya. 

.…Prosesi membawa Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah  

3. Tindakan keadilan disukai-Nya, 
dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. 
Dengan kuasa Firman, langit pun dijadikan; 
Tentarapun tercipta oleh nafas-Nya. 
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Votum   

P.F Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  yang 
menjadikan langit dan bumi.    

Jem. 1  . / 1 .  //                                                                    
A –   min 

Nas Pembimbing                                                                          

P.F  “Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu 
hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia.” (KOLOSE 2 : 6) 

Salam    

P.F Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh 
pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. 

Jem. dan melimpahimu juga. 

 Jemaat Menyanyi  GB 164 : 1&3    

“TERPUJILAH ALLAH, HIKMATNYA BESAR” 

1. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar; 
begitu kasih-Nya „tuk dunia cemar, 
sehingga dib‟rilah Putra-Nya kudus, 
mengangkat manusia serta menebus. 

Reff Pujilah, pujilah! Buatlah dunia 
bergemar, bergemar mendengar suara-Nya. 
Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, 
b‟ri puji pada-Nya sebab hikmat-Nya. 

3. Tiada terukur besar hikmat-Nya; 
penuhlah hatiku sebab Anak-Nya 
Dan amatlah k‟lak hati kita senang 
melihat Sang Kristus di sorga cerlang. reff 

 (duduk) 
Pengakuan Dosa         

P.2   Jemaat Tuhan, mari kita menaikan doa kita kepada Tuhan:  

  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 mengaku 
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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 28     “DENGARLAH, YA TUHAN” 

Dengarlah, ya Tuhan; kami berseru. 
Dengarlah, ya Tuhan; kami berseru. 
Ya Tuhan kasihani dan ampuni, dosa kami, 
layakkan kami dihadapan-Mu. 
Sucikan hati kami dan murnikan jiwa kami. 
Ya Tuhan, kasihanilah. 

Berita Anugerah 

P.F  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis 
dalam Kitab YESAYA 54 : 7-8 yang menyatakan:  

“7Hanya sesaat lamanya Aku meninggalkan engkau, 
tetapi karena kasih saying yang besar Aku 
mengambil engkau kembali. 11Dalam murka yang 
meluap Aku telah menyembunyikan wajah-Ku 
terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam 
kasih setia abadi Aku telah mengasihani engkau, 
firman TUHAN, Penebusmu.”  

Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus 
Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa 
telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 

Jem. Syukur kepada Tuhan! Amin. 
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 Jemaat Menyanyi  GB 45 : 1-2 “DOSAMU DIHAPUSKAN” 

1. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih, 
dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. 
Meskipun merah bak kermisi, 'kan diputihkan. 
Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan 
jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. 

2. Hai dengar Tuhan panggil, baliklah kepada-Nya, 
hai dengar Tuhan panggil, baliklah kepada-Nya. 
Sungguhlah agung dan mulia kasih sayang-Nya. 
Hai dengar Tuhan panggil, hai dengar Tuhan panggil 
baliklah kepada-Nya, baliklah kepada-Nya. 

PERINTAH HIDUP BARU 

PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru 
seperti tertulis dalam TITUS 2 : 11-14 yang menyatakan  

 11Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan 
semua manusia sudah nyata. 12Ia mendidik kita 
supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-
keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, 
adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini 
13dengan menantikan penggenapan pengharapan 
kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan 
Allah yang Mahabesar dan Juruselamat kita Yesus 
Kristus, 14yang telah menyerahkan diri-Nya bagi 
kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan 
dan untuk menguduskan bagi diri-Nya suatu umat, 
kepunyaan-Nya sendiri rajin berbuat baik. 

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

Jemaat Menyanyi GB 46    
“TUHAN YESUS SUNGGUH SAYANG” 

Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, 
aku juga sayang pada-Nya. 
Tuhan Yesus s‟lalu jaga diriku, 
aku aman dilindungi-Nya. 
Ia mengajarkanku 
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menyenangkan hati-Nya 
dengan tingkah yang benar, 
tutur kata yang lembut, 
Ia mengajarkanku 
taat pada firman-Nya 
agar aku memuliakan nama-Nya. 

Kesaksian Pujian              (duduk)  

 

PEMBERITAAN FIRMAN  

Doa Mohon bimbingan Roh Kudus  

P.F  . . . 

Pembacaan Alkitab  

P.F Jemaat marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan 
yang dibacakan dari Alkitab : Hosiana! 

Jem.    GB 397  “HOSIANA” 

Hosiana, Hosiana, Hosiana 

P.3 Pembacaan Alkitab hari ini dari YUNUS 4 : 6-11 yang 
menyatakan ………………….  

 Demikian  pembacaan  Alkitab.  

P.F Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya 
diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada  Allah. 

Jem.    GB 392A     “KepadaMu Puji-Pujian” 
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 

(duduk) 

K h o t b a h  
...saat teduh... 

JAWABAN  JEMAAT 

Jemaat Menyanyi    KJ 163 : 1-2   

“DAMAI SEJAHTERA KUTINGGALKAN BAGIMU” 

Reff "Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu, 
damai sentosaKu Kuberi kepadamu! 
Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu, 
damai sentosaKu Kuberi kepadamu!" 
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1. Janganlah hatimu gemetar dan gelisah; 
Tuhan kasihilah dan percayalah Dia! 
Ia telah pergi, Ia datang kembali. 
Ingat amanatnya, berpegang pada janji: 

2. DisediakanNya dalam rumah BapaNya 
bagi sahabatNya tempat tinggal s'lamanya. 
Sambil menanti Dia, kuatkanlah hati. 
Ingat amanatNya, berpegang pada janji:  reff 

PENGAKUAN IMAN RASULI           (berdiri) 

P.F Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, 
mari berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan 
Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang 
berkata:  ”Aku percaya….”  

DOA  SYAFAAT        

P.F  ........ Ya Tuhan, dalam pengasihanMu, kami mohon : 

Jem.  Dengarlah Doa kami 

P.F Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan 
Juruselamat, yang telah mengajar kami berdoa : 

Semua Bapa kami yang di sorga...(diakhiri dengan Dox GB 389B)      
 Kar'na Engkaulah yang empunya kerajaan 

dan kuasa dan kemuliaan 
sampai s'lama-lamanya. Amin 

Kesaksian Pujian 

Pengucapan Syukur 

P.4    Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita, marilah 
dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi 
persembahan kepada-Nya dengarlah Firman Tuhan :  

  “Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan 
kupersembahkan korban kepada-Mu; apa yang 
kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah 
dari TUHAN!” (YUNUS 2 : 9)  

  Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. 
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Jemaat Menyanyi  
GB 81 : 1-3   “ALLAH, SUMBER KEMURAHAN” 

Reff  
Allah, Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. 
Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan, kini dan kekal. 

1. Bawa persembahanmu seg'ra 
pada Tuhan Allahmu. 
Ingat akan janji-Nya tetap, 
Ia memberkatimu.  reff 

2. B'ri persepuluhanmu dengan 
hati tulus dan penuh. 
Kasih dan setia Tuhanmu 
dilimpahkan padamu. reff 

...Jemaat disilakan menyampaikan persembahan… 

3. B'rilah dengan rela dan senang 
b'ri kepada Tuhanmu. 
Tak 'kan kekurangan apapun, 
kau dipelihara-Nya.  reff 

Doa Syukur                                   
P.4   Jemaat, mari berdiri menyerahkan persembahan ini 

kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa : 

 Ya Tuhan Bapa Kami dalam Yesus Kristus, kami 
memberikan persembahan syukur sebagai ungkapan 
iman atas keselamatan yang Engkau beri dalam hidup 
kami. Terimalah persembahan syukur kami ini. Dan 
mampukanlah kami untuk selalu bersyukur melalui 
pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Amin. 

 (duduk) 

PENGUTUSAN 

Warta Jemaat 

P.4 . . . 

Amanat  Pengutusan        (berdiri) 

P.F Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Firman 
Tuhan yang telah kamu dengar, bagikanlah sukacita beriman 
kepada semua orang, dan lakukanlah Firman Tuhan. 
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 Jemaat Menyanyi  

GB 270 : 1-2   “TAAT, SETIA, BERTEKAD YANG BULAT”  

1. Taat, setia, bertekad yang bulat, 
itulah janji Tuhan padamu. 
Di bawah panji yang mulia berdaulat, 
kami 'kan angkat perang bagi-Mu. 

Reff Angkat semboyan, jangan diamkan! 
Tiup serunai dan maju terus! 
Angkat semboyan, jangan diamkan; 
Kristuslah Raja serta Penebus! 

2. Taat, setia, teguh bersekutu 
dengan Engkau, ya Pemimpin besar. 
Kar'na penuh kasih sayang pada-Mu, 
kami sedikit pun tidak gentar. reff 

Berkat 

P.F Arahkanlah hati dan 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.   
            (Bilangan 6:24-26) 

Jemaat Menyanyi 
 GB 402A   “AMIN” 1=C. 4/4 ketuk 

Amin, amin, amin. 
 


