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Persiapan 
 Doa para presbiter petugas di konsistori 
 Penjelasan Tata Ibadah dan latihan lagu-lagu 
 Doa Pribadi umat 
  

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2 Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat 

beribadah di hari Minggu V Prapaskah. 
Pemberita Firman pada Ibadah ini adalah……………………………. 
Kiranya Ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan 
dan kita diberkati oleh-Nya. 

 

UNGKAPAN SITUASI 
P2 “Tak kenal maka tak sayang” sebuah pepatah usang yang selalu kita 

dengar. Secara umum mungkin kita sulit untuk menyayangi orang 
yang tidak kita kenal. Semakin dalam kita mengenal dia, semakin pula 
kita menyayangi dia. Demikian halnya dengan Tuhan, Tuhan sungguh 
mengenal kita dengan baik, melebihi kita mengenal diri kita sendiri. 
Apa yang selalu kita butuhkan? Apa yang selalu kita minta dalam 
doa? Tuhan selalu mengabulkannya. Ini bukti bahwa Tuhan 
menyayangi kita. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk datang 
mendekatkan diri kepadaNya. 

 

AJAKAN BERIBADAH                   berdiri 
P2 Umat Tuhan, mari menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah 

Persekutuan kita. 
 

MENGHADAP TUHAN 
 
NY. UMAT KJ 10 : 1,2,5 “Pujilah Tuhan, Sang Raja”           do = G 3 ketuk 
U 1. Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Mahamulia! 
 Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia! 
 Datang berkaum, b’rilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian! 

 

… Prosesi Alkitab dibawa masuk… 
 

Prp 2.  Pujilah Tuhan, segala kuasa padaNya! 
Lk2     Sayap kasihNya yang aman mendukung anakNya! 
U    Tiada terp’ri yang kepadamu dib’ri; tidakkah itu kaurasa? 
 

U 5. Pujilah Tuhan! Hai jiwaku, mari bernyanyi! 
 Semua makhluk bernafas, iringilah kami! 
 Puji terus Nama Yang Mahakudus! Padukan suaramu: Amin. 
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VOTUM 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit 

dan bumi. 
 

U 1 . 7 . 1 .   (KJ 476b) 
A       min 
 

NAS PEMBIMBING Mazmur 111 : 10 
PF “Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, semua orang yang 

melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadaNya tetap 
untuk selamanya.” 

 

SALAM 
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, 

Juruselamat kita, menyertai kamu. 
 

U Dan menyertaimu juga 
 

NY. UMAT KJ 6 : 1,4 “Hai Masyhurkanlah”         do = Bes 3 ketuk 
U 1. Hai, masyhurkanlah Allahmu kudus; besar namaNya maklumkan terus. 

Agungkanlah Dia yang jaya megah; kekal dan mulia kerajaanNya. 
 

U 4. KepadaNyalah syukur abadi! KepadaNyalah sembah tak henti, 
 Kuasa dan hikmat, pujian merdu, Kemuliaan, hormat dan kasih penuh! 
           

PENGAKUAN DOSA                     duduk 
P2 Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah 

kita mengaku akan dosa-dosa kita: 
Allah Bapa yang Mahakuasa, yang telah memanggil kami untuk 
mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap 
akal budi, kami mengaku kepadaMu bahwa kami masih sering jatuh 
ke dalam godaan untuk menyembah ilah-ilah lain. Ya Tuhan, 
kasihanilah kami, ya Kristus, ampunilah kami. 

 

--SAAT TEDUH-- 
 

 Ya Allah Bapa yang Mahakasih, yang telah memanggil kami untuk 
mengasihi sesama kami seperti diri sendiri, kami masih sering 
cenderung mengasihi diri kami sendiri. Ya Tuhan, kasihanilah kami, 
ya Kristus, ampunilah kami. 

 

--SAAT TEDUH— 
 

Ya Tuhan, yang telah mengutus kami ke dalam dunia untuk 
memberitakan Injil Kerajaan Allah, yaitu berita keselamatan kepada 
segala bangsa, kami mengaku kepadaMu bahwa kami sering lalai dan 
malas untuk melakukan tugas pengutusan kami itu. Ya Tuhan, 
kasihanilah kami, ya Kristus, ampunilah kami. 
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NY. UMAT GB 33 : 1,3 “Tuhan Allah, Janganlah”   do = D 4/4 MM 88 

U 1.Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. 
 Oh, berapa lamakah lanjut amarahMu? 
 Dosaku, murkaMu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus! 
 

U 3. Bapa, kasihanilah, rahmatMu tunjukkan: 
 Diriku pulihkanlah dalam kesembuhan. 
 Datanglah segera dan urapi aku dengan kurniaMu! 
 

BERITA ANUGERAH 
PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 

disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
Lukas 1 : 77-79 yang menyatakan: “……………” 
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami 
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama 
Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 

 

U Syukur kepada Tuhan, Amin. 
 

NY. UMAT KJ 395 : 1,3 “Betapa Indah Harinya”             do = A 4/4 MM 92 
U 1. Betapa indah harinya saat kupilih Penebus. 
 Alangkah sukacitanya, ‘ku memb’ritakannya terus. 
 Refr:    Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. 
             ‘Ku diajari Penebus berjaga dan berdoa t’rus. 
            Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. 
 

U 3. Betapa indah janjiNya yang t’lah mengikat hatiku; 
 Kub’ri kasihku padaNya serta menyanyi bersyukur! Refr:   ….. 
 

PERINTAH HIDUP BARU                   berdiri 
PF Marilah kita mendengar Perintah Hidup Baru seperti tertulis dalam 

Kolose 2 : 1 – 7  yang menyatakan: “………….” 
 Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 

seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. 
 

NY. UMAT GB 384 “Gloria, Gloria In Excelsis Deo”       do = F 6/8 MM 69 
U   

 
           

 
 
 
 
 

duduk 
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PUJI-PUJIAN 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF …………………………………............. 
 

PEMBACAAN ALKITAB                   berdiri 
PF Umat Tuhan, mari mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari 

Alkitab, Hosiana! 
 

U GB 397 “Hosiana”             do = F 4/4 MM 120 
 

P3  Bacaan Alkitab Hari ini dari 2 Tawarikh 1 : 1-13 yang menyatakan: ….. 
Demikianlah pembacaan Alkitab.  

 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam 
hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah 

 

U GB 392b “Kepada-Mu Puji-Pujian”                        do = Bes 4/4 MM 72 
 

                 duduk 
KHOTBAH “Menentukan Kebutuhan Yang Tepat” 

----- saat teduh ----- 
 

JAWABAN UMAT 
 

NY. UMAT GB 164 : 1,3 “Terpujilah Allah, HikmatNya Besar” 
do = G ¾ MM 100 

U 1. Terpujilah Allah, hikmatNya besar;  
begitu kasihNya ‘tuk dunia cemar, 

 Sehingga dib’rilah PutraNya kudus,  
mengangkat manusia serta menebus. 
Refr:    Pujilah, pujilah! Buatlah dunia 
        Bergemar, bergemar mendengar suaraNya. 
        Dapatkanlah Allah demi PutraNya, 
           B’ri puji padaNya sebab hikmatNya. 

 

U 3. Tiada terukur besar hikmatNya; 
 Penuhlah hatiku sebab AnakNya. 
 Dan amatlah k’lak hati kita senang. 
 Melihat Sang Kristus di sorga cerlang. Refr:   …. 
 

PENGAKUAN IMAN                    berdiri 
PF Umat Tuhan, mari bersama semua orang percaya di segala waktu 

dan tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli.  
Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata: Aku percaya. . . 
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duduk 
DOA SYAFAAT (DOA BAPA KAMI & DOKSOLOGI GB 389a) 
 

PUJI-PUJIAN 
 

AJAKAN PERSEMBAHAN 
P4 Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada TUHAN dengan 

memberi persembahan kepada-Nya.  
Dengarlah firman-Nya dalam Maleakhi 3 : 10 yang menyatakan:  
“Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah 
perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahKu dan 
ujilah Aku, firman Tuhan semesta alam, apakah Aku tidak 
membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat 
kepadamu sampai berkelimpahan.”  
TUHAN memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

 

--Dipersilakan bagi warga jemaat membawa Persembahan Persepuluhan/ Syukur/ 
Dana PEG ke depan di kotak yang telah tersedia. Setelah itu diedarkan Pundi Merah 

untuk Kas Jemaat, Pundi Hitam untuk Renovasi Atap Gereja dan Pastori I 
 (diiringi intrumentalia)— 

  

NY. UMAT GB 79 : 1-3 “B’ri PadaNya”                  do = A ¾  MM 88 

Kantoria 

1. B’ri padaNya seg’nap hatimu, b’ri padaNya seg’nap hidupmu, 
Kar’na engkau kepunyaanNya dan Ia pun Tuhanmu. 
 

U 2. B’ri padaNya seg’nap hartamu, b’ri padaNya seg’nap bakatmu, 
 Kar’na Engkau kepunyaanNya dan Ia pun Tuhanmu. 
 

--Menyanyikan Bait 3 setelah pundi diedarkan, Umat tetap duduk— 
 

U 3. B’ri padaNya seg’nap waktumu, b’ri padaNya seg’nap kasihmu, 
 Kar’na engkau kepunyaanNya dan Ia pun Tuhanmu. 
  

DOA PERSEMBAHAN                   berdiri 
P4 Umat terkasih, mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan 

dalam doa syukur: 
Ya Bapa Mahakasih, karena kasihMu kami hidup dan berkarya. Dari 
tanganMu, kami dikenyangkan dan diperkaya dengan berbagai 
kebaikan. KepadaMu juga kami mempersembahkan pemberian ini, 
sudilah Engkau memberkatinya ya Tuhan sehingga berguna bagi 
pelayanan gerejaMu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. 
Amin. 

                 duduk 
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PENGUTUSAN 

 
WARTA JEMAAT 
 

AMANAT  PENGUTUSAN                                                    berdiri 
PF Allah mengaruniakan hikmat dan talenta bagi setiap manusia tanpa 

membeda-bedakan, sebab Dia sangat tahu apa yang kita butuhkan 
dalam kehidupan ini. 

 

NY. UMAT GB 120 : 1,2 “Kristus Memanggil Diriku”     do = F 12/8 MM 69 
Kantoria                  

1. Kristus memanggil diriku juga memanggil dirimu  
untuk wartakan kebenaran firmanNya. 
Jangan abaikan suaraNya, jangan tegarkan hatimu, 
Kristus memanggil dan mengutus dirimu. 
Refr:    Dia memanggil, Dia mengutus, 
            Dia membimbing dan besertamu selamanya. 

 

U 2. Mari semua ikutlah memb’rikan diri padaNya; 
 Jadilah alat dalam tangan Tuhanmu. 
 Pergi ke s’luruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, 
 Supaya dunia pun percaya padaNya. Refr:   …. 
 

BERKAT 
PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah 

berkatNya: 
 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. 

 
 

U GB 401 “AMIN,AMIN,YA BENAR ADANYA”         do = Es 4/4 MM 92 
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