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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 II PraPaskah. Kiranya ibadah 
yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan.  
Pemberita Firman pada ibadah hari ini adalah  
Pdt. (KMJ GPIB “Pondok Ungu” Bekasi) 

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 

KJ 7 : 1-3 “YA TUHAN, KAMI PUJI NAMAMU BESAR” 

1. Ya Tuhan, kami puji namaMu besar. 
Ya Bapa, makhlukMu menyanyi bergemar. 
Langit, buana, laut bersyukur semua 
Malaikat segenap memuji Dikau jua. 
KemuliaanMu tetap senantiasa. 
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Mahakuasa! 

2. Para rasul di sorga kemuliaanMu 
serta nabi dan martir mengagungkanMu. 
G'reja yang t'lah menang dan yang diperjuangan 
Mengaku namaMu, madahnya berkumandang. 
Terpuji rahmatMu di bawah dan di atas. 
Ya Bapa yang kekal, kasihMu tak terbatas! 

.…Prosesi membawa Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah… 
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3. Kristus di sisi kanan Allah, BapaMu, 
di hari sangkakala akan menderu 
memanggil kami pun menghadap arasy Tuhan, 
o tolong, agar kami jangan dihukumkan, 
kar'na telah Kau tanggung dosa semuanya; 
olehMu kami damai dengan Allah Bapa. 

VoPtum   

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

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

Nas Pembimbing                                                                          

P.F  “TUHAN itu baik; Ia adalah tenpat pengungsian pada waktu 
kesusahan; Ia mengenal orang-orang yang berlindung 
kepada-Nya.” (NAHUM 1 : 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 158 : 1-2   
“'KU INGIN MENGHAYATI” 

1. 'Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku. 
Semoga kudapati, ya Yesus, rahmatMu! 
Beban kesalahanku membuatku lelah; 
Berilah hidup baru, ya Yesus, tolonglah! 

2. Ingat akan daku yang hilang tersesat; 
bertimbunlah dosaku yang menekan berat. 
JalanMu kulalaikan, hidupku bercela; 
Engkau penuh kebaikan, ya Yesus, tolonglah! 

 (duduk) 
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Pengakuan Dosa         

P.2  :  Dengan menyesal dan malu dan dengan kerendahan hati  
marilah mengaku akan dosa-dosa kita kepada TUHAN. Kita 
berdoa:  

 “Bapa kami yang di sorga. Engkau Pasti melihat 
hidup kami setiap hari. Baik dan buruk, benar dan 
salah, tulus dan tidaknya kami saat di rumah, 
bermasyarkat, bekerja, berusaha, terlebih saat 
bergereja. Ampuni jika kami mungkin tidak sadar 
diperhatikan olehMu, sehingga hidup ini dijalani 
semaunya, tidak sesuai kehendak-Mu. Ampunilah 
jika kami tidak memuliakan nama-Mu. Ampuni jika 
kami tidak menjadi saksi saksi-Mu yang benar. Ajar 
kami untuk tetap yakin bahwa FirmanMu memberi 
masa depan dan jaminan kehidupan. Dalam nama 
Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru 
Selamat, kami sebagai umat-Mu, memohon ampun 
padaMu ya Bapa di sorga. Amin 

 Jemaat Menyanyi GB 27 : 1-3     

   “YA TUHAN, KAMI MENGAKU” 

1. Ya Tuhan, kami mengaku 
berdosa di dalam hati, 
di kata dan tindakan: 
ampunilah dosa kami! 

2. Betapa lama umat-Mu 
tak sadar bahwa Kau hadir, 
dengan-Mu tak bersekutu: 
ampunilah dosa kami! 

3. Betapa lama, ya Tuhan, 
tak sungguh kami kasihi 
sesama kami di dunia: 
ampunilah dosa kami! 
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Berita Anugerah 

P.F  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis 
dalam Kitab LUKAS 5 : 32 yang menyatakan:  

“Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, 
tetapi orang berdosa, supaya mereka berobat.”  

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. 

 Jemaat Menyanyi  GB 44 : 1-2  

“MENGALIR DALAM HATIKU” 

1. Mengalir dalam hatiku 
ceria dan damai kekal. 
'Ku nyanyikan damai besar; 
anug'rah kasih Allah. 

   Reff Damai, damai! 
Kasih yang sungguh ajaib, 
betapa besar kasih-Nya; 
anug'rah kasih Allah. 

2. Di salib Yesus Tuhanku, 
'ku dapatkan damai penuh 
dan itulah dasar teguh; 
anug'rah kasih Allah. 

PERINTAH HIDUP BARU 

PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru 
seperti tertulis dalam 1 KORINTUS 13 : 3-7 yang 
menyatakan  

 3 Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala 
sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan 
tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak 
mempunyai kasih, sedikit  pun tidak ada faedahnya 
bagiku. 4 Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia 
tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak 
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sombong. 5 Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan 
tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak 
pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang 
lain. 6 Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, 
tetapi bersukacita karena kebenaran. 7 Ia menutupi 
segala sesuatu, percaya segala sesuatu, 
mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung 
segala sesuatu. 

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

Jemaat Menyanyi GB 50 : 1-2   “PERUBAHAN AJAIB” 

1. Perubahan ajaib terjadi padaku, 
ketika kasih Yesus masuk di hatiku. 
Api Roh-Nya yang Kudus murnikan jiwaku, 
hingga hidupku yang lama kini jadi baru. 

Reff Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, 
tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. 
Aku ingin selalu tetap di jalan-Nya 
dan menjadi saksi Kristus kini dan s'lamanya. 

2. Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut 
setia, murah hati, bawa sukacita, 
rendah hati dan ramah terhadap orang lain 
itu sikap nyata dari perubahan ajaib. reff 

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! 
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Jem.   GB 396  “HOSIANA, HOSIANA” 

Hosiana, Hosiana bagi Anak domba Allah 
di tempat yang Maha tinggi, 
terpujilah nama-Nya. 

P.3 Pembacaan Alkitab hari ini dari NAHUM 1 : 2-3A 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 338 : 1-3   

“MARILAH, MARILAH, HAI SAUDARA” 

Reff Marilah, marilah, hai saudara,  
menyebarkan terangdunia! (2x) 

1. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan 
kemelut. (2x) reff 

2. Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal 
bahagia. (2x) reff 

3. Tak terbilang yang sengsara dalam hati, kekurangan cinta 
kasih yang benar. (2x) 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….”  
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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 :  

  “Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah 
yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan 
dari Bapa segala terang; pada-Nya tidak ada 
perubahan atau bayangan karena pertukaran.” 
(YAKOBUS 1 : 17)  

  Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. 

Jemaat Menyanyi   

KJ 365 : 1,2,4   “TUHAN, AMBIL HIDUPKU” 

1. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagiMu; 
pun waktuku pakailah memujiMu s'lamanya. 

2. Tanganku gerakkanlah, kasihMu pendorongnya, 
dan jadikan langkahku berkenan kepadaMu. 

...Jemaat disilahkan menyampaikan persembahan… 

4. Harta kekayaanku jadi alat bagiMu; 
akal budi dan kerja, Tuhan, pergunakanlah! 

 

 

 



9 
 

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

kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa : 

“Ini adalah bukti bahwa kami hidup bukan dari 
Roti saja namun dari setiap Firman yang keluar 
dari mulut-Mu ya Bapa di sorga. Sebagai umat-Mu 
kami mau bersaksi bahwa Tuhan kami sanggup 
menjamin kehidupan ini. Ya Bapa terimalah 
persembahan kami, dan berkatilah. Biarlah semua 
kebutuhan program kerja Majelis Jemaat GPIB 
Jemaat Abraham tercukupi dan terlaksana demi 
hormat dan kemuliaan nama-Mu. Didalam nama 
Tuhan Yesus Kristus, Putra TunggalMu, kami 
berdoa padaMu ya Bapa di Sorga. 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. 

 Jemaat Menyanyi  

GB 341 : 1-2   “ALLAH BAPA, TUHAN”  

1. Allah Bapa, Tuhan, Allah maha agung. 
Kaulah perlindungan, Benteng yang teguh. 
Dilintasan waktu, kami Kaunaungi, 
dalam kelemahan, kuat Kauberi. 

Reff Curahan rahmat dan kasih setia-Mu lanjutkan Tuhan, 
bagi orang-orang yang sudah mengenal Engkau. 
Keadilan-Mu dan pembaharuan-Mu nyatakan Tuhan, 
jadi kesukaan bagi yang tulus hatinya. 
Kasih setia-Mu abadi. 
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2. Allah Bapa, Tuhan, Sumber pengharapan, 
Penentu sejarah di masa depan. 
Di sepanjang tahun kami Kausertai, 
songsong hari baru, bumi yang permai. 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 401  “AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA”
 1=Es. 4/4 

Amin, amin, ya, benar adanya, amin. 
Amin, amin, ya, benar adanya, amin. 
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