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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 III PraPaskah. Kiranya ibadah 
yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan.  
Pemberita Firman pada ibadah hari ini adalah  
Pdt. Jimmy H.K Iroth (KMJ GPIB “Samaria”) 

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 12 : 1-2 “MASUKLAH SEMUA MENGHADAP TUHAN” 

1. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya; 
marilah rendahkan diri dan hati di hadapan takhta-Nya. 
Dalam kekudusan dan kebenaran sujudlah kepada-Nya. 
Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, kini dan selamanya. 

.…Prosesi membawa Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah  

2. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. 
Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku 
dosamu. 
T'rimalah anug'rah, rahmat dan kasih dari Yesus, Tuhanmu. 
Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. 

Votum   

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

Jem. 1  . / 1 .  //                                                                    
A –   min 
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Nas Pembimbing                                                                          

P.F  “Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci 
Aku, sebab Aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-
pekerjaannya jahat.” (YOHANES 7 : 7) 

Salam    

P.F Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan 
dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 

Jem. dan menyertai kamu juga. 

 Jemaat Menyanyi KJ 161 : 1-2  “SEGALA KEMULIAAN” 

1. Segala kemuliaan bagiMu, Penebus! 
Pun suara anak-anak memuji Dikau t'rus. 
"Hosana, Raja kami! Hosana, Anak Daud! 
Utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau!" 

2. Segala kemuliaan bagiMu, Penebus! 
Pun suara anak-anak memuji Dikau t'rus. 
Malaikat dalam sorga memuji namaMu; 
Segala yang tercipta menyambut kuasaMu. 

 (duduk) 
Pengakuan Dosa         

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

  Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas 
pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima 
dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. 
Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, 
kami datang untuk beribadah, bersujud sembah 
dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan 
berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian 
yang kami panjatkan kepada-Mu. Kami pun sadar 
dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik 
yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun 
yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah 
kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, 
serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. 
Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa dan dengan 
memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur 



4 
 

atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata 
dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami 
untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan 
Firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang 
setia di sepanjang hidup, sehingga melalui kami, 
banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-
Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin  

 Jemaat Menyanyi GB 25 : 1-2, 4-5     

   “TUHAN, KAMI BERLUMURAN DOSA” 

1. Tuhan, kami berlumuran dosa. 
Tuhan, sudilah ampuni kami 

2. Tuhan, walau kami disakiti, 
Tuhan, ajar kami mengampuni. 

4. Tuhan, kami doakan mereka. 
Tuhan, sudi ampuni mereka. 

5. Tuhan, kami ini bersehati. 
Tuhan, satu hati satu rasa. 

Berita Anugerah 

P.F  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis 
dalam Kitab YESAYA 42 : 6 yang menyatakan:  

“Aku ini, TUHAN, telah memanggil engkau untuk 
maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu; 
Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau 
menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi 
terang untk bangsa-bangsa.”  

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 43 : 1-2  

“MESKI TAK LAYAK DIRIKU” 

1. Meski tak layak diriku, 
tetapi kar'na darah-Mu 
dan kar'na Kau memanggilku, 
'ku datang pada-Mu 

2. Sebagaimana adanya 
jiwaku sungguh bercela, 
darah-Mulah pembasuhnya; 
'ku datang pada-Mu. 

PERINTAH HIDUP BARU 

PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru 
seperti tertulis dalam EFESUS 5 : 1-4 yang menyatakan  

 1 Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti 
anak-anak yang kekasih. 2 dan hiduplah di dalam 
kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah 
mengasihi kamu dan telah menyerahkan diri-Nya 
untuk kita sebagai persembahan dan korban yang 
harum bagi Allah. 3 tetapi percabulan dan rupa-rupa 
kecemaran dan keserakahan disebut saja pun 
jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya 
bagi orang-orang kudus. 4 Demikian juga perkataan 
yang kotor, yang kosong atau yang sembrono – 
karena hal-hal ini tidak pantas – tetapi sebaliknya 
ucapkanlah syukur. 

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

Jemaat Menyanyi GB 51 : 1 & 3    
“KASIHILAH TUHANMU” 

1. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu; 
dengan seg’nap jiwamu; dengan akal budimu. 
Kasihilah sesamamu seperti dirimu sediri. 
Itulah hukum yang pertama dan hukum yang kedua. 
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3. Andalkan kuasa Tuhan sepanjang kehidupanmu; 
b’ritakan firman Tuhan dengan karya baktimu. 
Amalkan kasih Tuhanmu kepada orang menderita; 
agar mereka bahagia, walau hidupnya susah. 

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 YOHANES 7 : 25-36 
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 363 : 1-2   

“BAGI YESUS KUSERAHKAN” 

1. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya; 
hati dan perbuatanku, pun waktuku milikNya. 
Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milikNya. 
Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milikNya. 
 



7 
 

2. Tanganku kerja bagiNya, kakiku mengikutNya; 
mataku memandang Yesus; yang kupuji Dialah! 
Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah! 
Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah! 

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 389A)      
 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 :  

  “Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab 
itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus 
Yesus bagi kamu.” (1 TESALONIKA 5 : 18)  

  Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. 

Jemaat Menyanyi  GB 79 : 1-3   “B'RI PADA-NYA” 

1. B'ri pada-Nya seg'nap hatimu, 
b'ri pada-Nya seg'nap hidupmu, 
kar'na engkau kepunyaan-Nya 
dan Ia pun Tuhanmu. 
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2. B'ri pada-Nya seg'nap hartamu, 
b'ri pada-Nya seg'nap bakatmu, 
kar'na engkau kepunyaan-Nya 
dan Ia pun Tuhanmu. 

...Jemaat disilahkan menyampaikan persembahan… 

3. B'ri pada-Nya seg'nap waktumu 
b'ri pada-Nya seg'nap kasihmu, 
kar'na engkau kepunyaan-Nya 
dan Ia pun Tuhanmu. 

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

kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa : 

 Allah Maha baik, Sumber berkat yang tak 
berkesudahan, terimalah syukur kami, atas 
kasihMu yang telah menggerakkan hati banyak 
orang untuk rela berbagi  dan meneruskan 
berkatMu bagi sesama. Berkenanlah atas 
pemberian tulus ini, agar bermanfaat bagi 
kesaksian dan pelayanan Gereja Tuhan, yang 
memberitakan Kristus pada dunia. Dalam nama 
Tuhan Yesus, sambutlah persembahan dan hidup 
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  

KJ 427 : 1-3   “'KU SUKA MENUTURKAN”  

1. 'Ku suka menuturkan cerita mulia, 
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihNya. 
'Ku suka menuturkan cerita yang benar, 
penawar hati rindu, pelipur terbesar. 
'Ku suka menuturkan, 'ku suka memasyurkan 
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihNya. 

2. 'Ku suka menuturkan cerita mulia 
yang sungguh melebihi impian dunia. 
'Ku suka menuturkan semua padamu, 
sebab cerita itu membawa s'lamatku. 
'Ku suka menuturkan, 'ku suka memasyurkan 
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihNya. 

3. 'Ku suka menuturkan cerita mulia; 
setiap kuulangi bertambah manisnya. 
'Ku suka menuturkan sabdaNya yang besar; 
dan yang belum percaya, supaya mendengar. 
'Ku suka menuturkan, 'ku suka memasyurkan 
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihNya. 

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. 


