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PERSIAPAN
 Doa para Pelayan betugas

Ucapan Selamat Datang
P2

Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi/sore, Presbiter yang
bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Ibadah
hari ini menuntun kita dalam perenungan minggu ke III pra-paskah.
Tema ibadah pada hari ini, “Keturunan Yang Menjadi Berkat Bagi
Gereja dan Masyarakat”. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini
berkenan di hadapan TUHAN dan menjadi berkat bagi sesama.
Pemberita Firman pada ibadah saat ini akan dilayani oleh :
1. Pdt. Vandalia Tampubolon-Herman pada pukul 09.00 WIB
2. Pdt. Melkianus Nguru pada pukul 17.00 WIB
MENGHADAP TUHAN

Ungkapan Situasi
P2

Marilah duduk di tempat kediaman Allah. Dengarkanlah gempita suaraNya. Persembahkanlah nyanyian syukur. Sesungguhnya Allah itu mulia,
kasih-Nya yang tak terbatas tercurah bagi kita. Terpujilah Tuhan Allah
semesta.
Tanggalkan semua beban di hati dan pikiranmu, marilah berdiri, kita
masuk kehadirat-Nya dan memuliakan nama-Nya dengan menyanyikan
lagu pujian :

Nyanyian Jemaat :KJ 222b : 1&4 “Agungkan Kuasa NamaNya”
Agungkan kuasa namaNya; malaikat bersujud!
Nobatkan Raja mulia dan puji,
puji, puji Yesus, Tuhanmu!

Do=a 4 ketuk

---------- Prosesi Alkitab dibawa masuk ---------Jemaat yang tak melupakan derita Penebus,
b’ri hormat di hadiratNya dan puji,
puji, puji Yesus, Tuhanmu!
Votum
PF
Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama TUHAN yang menjadikan
langit dan bumi.
J

A-min
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Nas Pembimbing
PF

“Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat,
karena engkau mendengarkan firman-Ku”. (Kejadian 22 : 18).

Salam
PF

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

J

Dan menyertaimu juga.

Jemaat Menyanyi :PKJ 131 : 1 “Ku Yakin Tuhan Tuntun Langkahku”
do=g 3 ketuk

‘Ku yakin Tuhan tuntun langkahku
serta membuka jalan bagiku.
Jika sungguh berserah dan berdoa padaNya,
Tuhan membuka jalan bagiku.

-dudukDoa Hari Ini
P2
Jemaat, mari berdoa kepada Allah :
Ya Allah, terimakasih tuntunanMu sepekan. Mengawali pekan yang baru,
kami datang bersekutu di hadapanMu. Layakkan kami di hadirat-Mu,
berkenanlah ibadah yang kami persembahkan kepada-Mu.
Kami mengaku dosa dan pelanggaran kami, Berilah pengampunan dan
damai sejahtera-Mu, ya Bapa. baruilah hati kami oleh Roh Kudus-Mu.
Mampukan kami melayani di ladangMu. Ajarlah kami teladan kasih-Mu
sertai kami melakukan Firman dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan
Yesus, kami berdoa. Amin.
Jemaat Menyanyi :GB 208 “Tak ‘Ku Tahu ‘Kan Hari Esok”

do=Bes 2/4 ketuk MM76

Tak ‘ku tahu ‘kan hari esok,
namun langkahku tegap.
Bukan surya ku harapkan,
kar’na surya ‘kan lenyap.
Oh, tiada ‘ku gelisah
akan masa menjelang;
‘ku berjalan serta Yesus
maka hatiku tenang.
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Refrein : Banyak hal tak ku pahami

dalam masa menjelang.
Tapi t’rang bagiku ini:
tangan Tuhan yang pegang.

PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN
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 Ezra
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”

7 : 1 - 10 yang menyatakan______

-dudukKhotbah Tema : “Keturunan Yang Menjadi Berkat
Bagi Gereja & Masyarakat”

--- saat teduh ---

JAWABAN UMAT
Jemaat Menyanyi : PKJ 255 “FirmanMu Kupegang Selalu” do=as 3 ketuk
FirmanMu ku pegang selalu, saat duka saat senang.
Jalan hidup yang akan datang tangan Tuhan yang memegang.
Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku,
firmanMu ku pegang selalu, sayapMu tempat berteduh.
FirmanMu, Tuhan, kupegang s’lalu. Hilanglah keraguanku!
Bila hati ku rasa susah, padaMu aku berserah,
firmanMu kupegang selalu, maka amanlah jiwaku.

-berdiri-
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Pengakuan Iman Rasuli
PF

Umat yang dikasihi TUHAN, bersama semua orang di segala waktu
dan tempat mari berdiri, kita mengikrarkan Pengakuan Iman
Rasuli. dengan hati dan mulut masing-masing berkata :

Umat

Aku percaya kepada Allah ……

-dudukDoa Syafaat
PF
Jemaat
PF
PF + Jemaat

…
Ya Tuhan, dalam pengasihanMu kami mohon :
dengarlah Doa Kami.
Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat,
yang telah mengajar kami berdoa:
Bapa kami yang di sorga ……… (Doxologi KJ No.475)
PENGUCAPAN SYUKUR

Ajakan Memberi
P3
Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan
memberi persembahan kepadaNya. Dengarkanlah nats Alkitab
(Keluaran 35 : 5) yang menyatakan “Ambillah bagi TUHAN
persembahan khusus dari barang kepunyaanmu; setiap orang yang
terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus
kepada Tuhan: emas, perak, tembaga,”
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat Menyanyi :PKJ 282 : 1&3
“Tuhan, Tolonglah, Bangunkan Iman” Do=es 4 ketuk
1. Tuhan, tolonglah, bangunkan iman; pulihkanlah kasih yang remuk. (2x)
Ubahlah hatiku, jamahlah diriku biar di tanganMu berbentuk.
Tuhan, tolonglah bangunkan iman; pulihkanlah kasih yang remuk.
….. 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. ---
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3. Harta dan karya, takhta dan nama kusembahkan bagi namaMu. (2x)
T’rimalah, ya Tuhan, baktiku bagiMu dan berkati akta imanku.
Harta dan karya, takhta dan nama kusembahkan bagi namaMu.
Doa Persembahan
P3

Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri dan serahkan
persembahan syukur kita kepada Allah di dalam doa :
Ya Allah, Tuhan kami, kami mengucap syukur dan berterimakasih untuk
berkatMu yang selalu nyata dalam hidup ini. Terimalah dan kuduskanlah
persembahan syukur kami ini, untuk pekerjaan pelayanan, kasih,
keadilan dan kemuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa, Amin.

-dudukPENGUTUSAN DAN BERKAT
Warta Jemaat

-berdiri-

Pengutusan
PF

Jemaat, pergilah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah Firman
Tuhan yang telah engkau dengar.

Jemaat menyanyi :GB 104 : 1 “Janji TUHAN Selalu Digenapi” do = d
1.

Janji Tuhan selalu digenapi
Ia utus Roh Kudus bagi kita
agar kita selalu dikuatkan
laksanakan amanat Tuhan Yesus.
Refr :

Mari kita bersaksi, melayani,
mewartakan berita kes’lamatan
agar dunia mengaku dan percaya:
“Yesus Kristus, Sang Jurus’lamat dunia!”
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Berkat
PF

Umat yang dikasihi TUHAN, arahkanlah hatimu kepada TUHAN dan
terimalah curahan 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.

Jemaat Menyanyi : GB 402b “Amin“

MM + 84

do = c
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SAAT TEDUH
~Selamat Hari Minggu, Tuhan Memberkati~
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