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PERSIAPAN 
 Doa Konsistori  

 Penjelasan Tata Ibadah dan Pengenalan lagu 

 Saat Teduh 

 

Ucapan Selamat Datang 

P1 Selamat hari Minggu! 

 Ibadah hari ini membawa kita dalam perenungan Minggu ke VI 
Prapaskah, Tema Ibadah hari ini adalah “Mengucap Syukur di 

Tengah Pergumulan”. 
  Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan 

Tuhan dan kita diberkati olehNya. Pemberita Firman pada ibadah 
ini adalah ibu Pdt. Kenny Lisapaly pada pukul 17.00 WIB 

 

Ajakan Beribadah 
P1 Kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menyambut  Firman 

Allah. Marilah berdiri dan memuji TUHAN dengan menyanyikan  
 

MENGHADAP TUHAN 

 
Jemaat menyanyiGITA BAKTI 3:1-4 “MARI MENYEMBAH”  
 

1. Mari menyembah Allah Yang Esa, agung dan besar, s’lama lamanya. 

Bapa, Putra, Roh Mahakudus, kami datang, sujud menyembah. 
 

2. Mari menyembah Bapa Pencipta, agung dan besar s'lama-lamanya. 

Kaulah Allah, Alfa - Omega, kami datang, sujud menyembah. 
 

3. Mari menyembah Yesus Penebus, agung dan besar, s’lama-lamanya. 
Kaulah Jurus'lamat dunia, kami datang, sujud menyembah 

 
4. Mari menyembah Roh Mahakudus, agung dan besar, s’lama-lamanya. 

Kau penuntun umat manusia, kami datang, sujud menyembah. 

 
VOTUM 

PF Pertolongan kita ialah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit 
dan bumi.  

Jemaat  1 . │  1 . ▌ 

 
NATS PEMBIMBING        Filipi 1:6 

PF Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, yang memulai 
pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya 

sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. 
 
 
 



3 

 

 

SALAM  

PF  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari 
Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.  

Jemaat  dan menyertai saudara juga 
 
Jemaat menyanyiKJ 149:1&2 “SANG MAHA TABIB T’LAH DEKA  

 

2. DiampuniNya dosamu; dengarlah suara Yesus. 

Menuju sorga jalanmu bersama Tuhan Yesus. Refr. 
 

Jemaat duduk 
 

Doa Hari Ini  
P1 Jemaat, mari berdoa kepada Allah :  

 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 panjatkankepada-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 atas kasih setia 

dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari 
ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta  
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 melakukan Firman dan kehendak-Mu sebagao saksi-saksi yang 

setia di  sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami, banyak 

orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan 
Yesus, kami berdoa. Amin.  

 
Jemaat menyanyi GITA BAKTI 50 : 1 - 2 “PERUBAHAN AJAIB”   

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

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. 
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PEMBERITAAN FIRMAN 

 

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus  
PF  ________________________ 

 
Pembacaan Alkitab  

PF  Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan yang 
dibacakan dari Alkitab: Hosiana!  

Jemaat GB No.397 ”Hosiana”  

 
P1  Bacaan Alkitab hari ini dari Filipi 1 : 1 - 8 

yang menyatakan____.  
Demikianlah Pembacaan Alkitab.  

PF  Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di 

dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.  
Jemaat GB No.392b ”KepadaMu Puji-Pujian” 

 
Kotbah Tema: “Mengucap Syukur di Tengah Pergumulan” 

--- saat teduh --- 
 

JAWABAN JEMAAT 
 

Jemaat menyanyiGITA BAKTI 6 “BERNYANYILAH ORANG PERCAYA” 
 

1. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus, 

 t’rang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus!  
 

2. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecilpun sedih. 
 Tetapi beban jadi ringan, di dalam cahaya salib. 

  

3. Siarkanlah t’rang pengampunan yang terbit atas bumi gelap; 
 sejahtera dan pembaruan akhirnya terjamin tetap. 

 
4. Berbakti dengan bersedia kita ikut cahaya terang, 

 penuh bersyukur pada Dia yang oleh salib-Nya menang! 

 
Pengakuan Iman Rasuli  

 
Doa Syafaat  

PF  …  
 Ya Tuhan, dalam pengasihanMu kami mohon:  

Jemaat dengarlah Doa Kami.  
PF  Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat,  
 yang telah mengajar kami berdoa:  

PF+Jem Bapa kami yang di sorga ……… (Doxologi KJ No.475)  
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KESAKSIAN PUJIAN  
DAMAI BERSAMA-MU  (PS PELKAT PKP MUPEL JAKSEL)  
 

Pengucapan Syukur  
P2  Dalam kitab Yesaya 40:31 disebutkan bahwa  

 “Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan 
baru: mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan 

sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan 

tidak menjadi lelah.”  
 

Allah di dalam Kristus Yesus adalah sahabat sejati yang setia 
Kita bersukacita untuk kekuatan baru yang Sobat Agung anugerahkan 

Mari kita memberi persembahan sebagai tanda syukur kepada-Nya 
  

 Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.  

 
Jemaat menyanyiGITA BAKTI 218 “DI JALANKU KU PUNYA SOBAT”

  
  Di jalanku, 'ku punya Sobat yang dekat,  

dengan lembut menuntun langkahku, 
malam gelap dibuat-Nya terang cerah.  

Dialah Yesus, Jurus'lamatku. 

 
Refrein: 'Ku tak cemas meski berat jalanku, 

lembah gelap dan gunung yang terjal. 
Kar'na 'ku tahu, Tuhanku menemaniku 

 hingga ;ku masuk ke neg'ri baka. 
 

….. saatnya memberi persembahan ..... 
 

--- Persembahan dapat dimasukkan ke dalam Amplop 1 yang sudah disediakan oleh keluarga 
dan dibawa ke Gereja, atau menggunakan persembahan digital atau dengan cara transfer ke 
rekening Gereja. Dan Amplop 2, diperuntukkan bagi Renovasi Gereja / transfer langsung ke 

Rekening Panitia Renovasi. ---  
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Lama nian tak kupahami kasih-Nya  
hingga berita salib kudengar. 

'Ku beriman Dialah Jurus'lamatku.  
Kawan sejati pada jalanku. Ref. ... 
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Doa Persembahan       --berdiri -- 

P2 Marilah kita berdoa untuk persembahan ini  

 Ya Allah, kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini, secara langsung 

di gedung gereja atau melalui cara online, Engkau terima dan berkati.  

 Kiranya kami sebagai gereja-Mu tunduk, dalam sikap hormat dan patuh 

untuk menyerahkan dan mengelola persembahan yang adalah harta 

milik-Mu ini, ya Tuhan. Tuntunlah agar Majelis Jemaat setia melakukan 

tugas dan tanggung jawab panggilan, sehingga pekerjaan-pekerjaan 

yang memuliakan nama-Mu terus dinyatakan di muka Bumi.  

 Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin 
 

 

PENGUTUSAN 
 

Warta Jemaat 

P2 … 
 

Amanat Pengutusan  
PF Jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera.  

 Beritakanlah dan aminkanlah firmanTuhan yang sudah kamu dengar 
melalui laku hidup yang mencerminkan kebaikan Tuhan.  

 

Jemaat MenyanyiGITA BAKTI 245 “HIDUPKU DISENTUH”  
 

Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, 

dengan cara ajaib 'ku disentuh-Nya. 

Giranglah hatiku walau aku cemas.  
'Ku disentuh oleh kasih-Nya. 
 

Refrein Kasih besar, Tuhanku menyentuh hidupku, 

lebih besar dari kasih yang dunia beri. 
Seluruh hidupku 'ku memuji Tuhan; 

'ku disentuh oleh kasih-Nya. 
 

Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan,  

bagiku nyatalah dalam firman-Nya. 
S'lamanya 'ku tetap berpegang pada-Nya  

'Ku disentuh oleh kasih-Nya. 
 

BERKAT  
PF  Arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan,  

 serta terimalah berkatNya:  

 “TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau,  
 TUHAN menyinari engkau dengan wajahNya  

 dan memberi engkau kasih karunia.  
 TUHAN menghadapkan wajahNya kepadamu  

 dan memberi engkau damai sejahtera”.  
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Jemaat MenyanyiGITA BAKTI No.402 a. “Amin“  

do = c MM + 84

3 .   5 5    . ' 6 1   6 5    . ' 1 6   1 2 .   1 1 . . 0

A       - min, a       - min, a   - -   - min.
 

 

 
 

 
 

 

 
 


