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PERSIAPAN IBADAH
• Musik teduh di mainkan dalam ruang ibadah.
• Jemaat bersaat teduh mempersiapkan diri
memasuki ibadah.
• Warta Lisan.
• Penatua menyalakan lima buah lilin tanda
memasuki Pra Paskah V.
PANGGILAN BERIBADAH
Pnt : Aku hendak bersyukur kepada-Mu, ya Allah,
dengan segenap hatiku.
Jem : Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang
kudus dan memuji nama-Mu
Pnt : Oleh karena kasih-Mu, dan oleh karena setiaMu.
Jem : Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu
melebihi segala sesuatu.
2

Pnt : Marilah kita berdiri, memuji dan menyembah
nama-Nya yang kudus.
PROSESI DAN NYANYIAN PROSESI
Jem : (Menyanyikan KJ. 2:1,2 “Suci, Suci, Suci)
1. Suci, suci, suci Tuhan Mahakuasa!
Dikau kami puji di pagi yang teduh.
Suci, suci, suci, murah dan perkasa,
Allah Tritunggal, agung nama-Mu!
2. Suci, suci, suci! Kaum kudus tersungkur
di depan takhta-Mu memb’ri mahkotanya.
Segenap malaikat sujud menyembah-Mu,
Tuhan, Yang Ada s’lama-lamanya.
VOTUM DAN SALAM
Pdt : Ibadah Minggu Pra Paskah V ini berlangsung
di dalam pertolongan Allah Bapa Pencipta
langit dan bumi yang kasih setia-Nya kekal
untuk selama-lamanya!
Jem : (menyanyikan) Amin-Amin-Amin.
Pdt : Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan
Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara!
Jem : Dan beserta dengan saudara juga!
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KATA PEMBUKA
(duduk)
Pdt : Kita memasuki minggu Pra Paskah kelima.
Minggu ini kita diajak untuk berani
menyatakan kebenaran dan bersaksi akan
kasih Tuhan. Dalam segala situasi yang kita
alami, kita harus berani menyatakan Kristus
dalam kehidupan. Mengalami penolakan dan
penyesahan mungkin menjadi bagian dari apa
yang kita lakukan. Tapi berkat dan
penyertaan Tuhan menjadi kekuatan yang
memampukan. Seperti Kristus sendiri sudah
mengalami dan melakukan. Mari kita bersaksi
dengan keberanian sambil terus memandang
Tuhan, seperti yang dinyatakan dalam Kisah
Para Rasul 2:25 “Aku senantiasa memandang
kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah
kananku, aku tidak goyah”.
Jem: (Menyanyikan)
KJ. 363:1-2 “Bagi Yesus Kuserahkan”
1. Bagi Yesus kuserahkan
hidupku seluruhnya;
hati dan perbuatanku,
pun waktuku milik-Nya.
Bagi Yesus semuanya,
pun waktuku milik-Nya.
Bagi Yesus semuanya,
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pun waktuku milik-Nya.
2. Tanganku kerja bagi-Nya,
kakiku mengikut-Nya;
mataku memandang Yesus;
yang kupuji Dialah!
Bagi Yesus semuanya,
yang kupuji Dialah!
Bagi Yesus semuanya,
yang kupuji Dialah!
PENGAKUAN DOSA
Pdt : (memanjatkan doa pengakuan dosa)
Jem : Menyanyikan KJ. 27:1-2 “Meski Tak Layak
Diriku”
1. Meski tak layak diriku,
tetapi kar’na darah-Mu
dan kar’na Kau memanggilku,
‘ku datang, Yesus, pada-Mu.
2. Sebagaimana adanya,
jiwaku sungguh bercela,
darah-Mulah pembasuhnya;
‘ku datang, Tuhan, pada-Mu.
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BERITA ANUGERAH
(berdiri)
Pdt : Dalam kelemahan kita sebagai manusia, kasih
Tuhan tercurah dan melimpah. Dalam
keberadaaan kita yang bercela, darah-Nya
menyucikan.
Dan
dalam
anugerah
pengampunan-Nya kita diselamatkan. Seperti
tertulis dalam Efesus 1 : 7 “Sebab di dalam Dia
dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan,
yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan
kasih karunia-Nya”. Demikianlah berita
anugerah dari Tuhan.
Jem : Syukur kepada Allah
NYANYIAN JEMAAT
Jem : Menyanyikan KJ. 344:1,3 “Ingat akan nama
Yesus “ (Di akhir bait pertama dan sebelum
memasuki bait berikutnya Jemaat saling
bersalaman dan mengucapkan: “Salam Damai”)

1. Ingat akan nama Yesus , kau yang susah
dan sedih: Nama itu menghiburmu
k’mana saja kau pergi.
Refrein
Indahlah nama-Nya , pengharapan dunia!
Indahlah nama-Nya, suka sorga yang
baka !
----------SALAM DAMAI---------6

3.Sungguh agung nama Yesus , hati kita
bergemar. Bila kita dirangkulNya,
sukacita pun besar.
Refrein :
Indahlah nama-Nya , pengharapan
dunia! Indahlah nama-Nya, suka sorga
yang baka !
PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN
• DOA PELAYANAN FIRMAN
• PEMBACAAN ALKITAB
Pdt : Bacaan Alkitab diambil dari Matius 26:69-75.
69

Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman.
Maka datanglah seorang hamba perempuan
kepadanya, katanya: "Engkau juga selalu
bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu."
70 Tetapi ia menyangkalnya di depan semua
orang, katanya: "Aku tidak tahu, apa yang engkau
maksud." 71 Ketika ia pergi ke pintu gerbang,
seorang hamba lain melihat dia dan berkata
kepada orang-orang yang ada di situ: "Orang ini
bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu."
72
Dan ia menyangkalnya pula dengan
bersumpah: "Aku tidak kenal orang itu." 73 Tidak
lama kemudian orang-orang yang ada di situ
datang kepada Petrus dan berkata: "Pasti engkau
juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari
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bahasamu." 74 Maka mulailah Petrus mengutuk
dan bersumpah: "Aku tidak kenal orang itu." Dan
pada saat itu berkokoklah ayam. 75 Maka
teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus
kepadanya: "Sebelum ayam berkokok, engkau
telah menyangkal Aku tiga kali." Lalu ia pergi ke
luar dan menangis dengan sedihnya.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah
setiap orang yang mendengar Firman Tuhan,
memelihara dalam hatinya, serta melakukannya
dalam hidup sehari-hari. Hosiana!
Jem : (menyanyikan) Hosiana-Hosiana-Hosiana
• DRAMA
• KOTBAH :

“Kebangkitan“Kebangkitan-Nya,
Nya, Harapan Bagi Keberanian Bersaksi”
• SAAT TEDUH
• PERSEMBAHAN PUJIAN
Kebaktian I : PS. Biduan Sion
Kebaktian II : Ens. Gunsa
Kebaktian III : Ens. Gunsa
Kebaktian IV : PS. Glorificamus
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PENGAKUAN IMAN RASULI
(berdiri)
Pnt : Jemaat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman
percaya kita berdasarkan Pengakuan Iman
Rasuli.
Jem : Aku percaya ……
TAYANGAN AKSI KASIH

(duduk)

DOA SYAFAAT
PERSEMBAHAN
Pnt : Pemazmur mengatakan “Aku mau bersyukur
kepada TUHAN dengan segenap hati, dalam
lingkungan orang-orang benar dan dalam
jemaah.” (Mazmur 111:1). Mari bersama
pemazmur kita nyatakan syukur kita kepada
Tuhan dengan sukacita dan menyatakannya
dalam persembahan tubuh kita sebagai
persembahan yang hidup, yang kudus dan
yang berkenan kepada-Nya, karena itu adalah
ibadahmu yang sejati (berdasarkan Roma
12:1).
(Sementara persembahan dikumpulkan)
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Jem : (menyanyikan)
KJ. 365b:1,2,4,6 “Tuhan, Ambil Hidupku”
1. Tuhan, ambil hidupku
dan kuduskan bagi-Mu;
pun waktuku pakailah
memuji-Mu s’lamanya,
memuji-Mu s’lamanya.
2. Tanganku gerakkanlah,
kasih-Mu pendorongnya,
dan jadikan langkahku
berkenan kepada-Mu,
berkenan kepada-Mu.
4. Harta kekayaanku,
jadi alat bagi-Mu;
akal budi dan kerja,
Tuhan pergunakanlah,
Tuhan, pergunakanlah!
6. Limpah ruah kasihku
kuserahkan pada-Mu;
diriku seutuhnya
milik-Mu selamanya,
milik-Mu selamanya.
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DOA PERSEMBAHAN
Pnt : (memimpin doa persembahan)

(berdiri)

PENGUTUSAN DAN BERKAT
NYANYIAN PENGUTUSAN

(berdiri)

Jem : (menyanyikan) “Harapan Bagi Yang
Hancur”
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PENGUTUSAN
Pdt : Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Jem : Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Pdt : Hiduplah dalam keberanian bersaksi akan kasih
Kristus dan kebenaran-Nya
Jem : Syukur kepada Allah.
Pdt : Terpujilah Tuhan.
Jem : Kini dan selamanya.
BERKAT
Pdt : Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera dan
terimalah berkat Tuhan: Allah, pencipta dan
sumber keselamatan kita, Kristus, juru damai
dan sang Juruselamat kita, Roh Kudus penghibur
dan penolong kita, menyertai dan memberkati
kita untuk hidup dalam keberanian bersaksi
akan kasih Kristus dan dalam menyatakan
kebenaran-Nya bagi dunia, Hosiana!
Jem : (menyanyikan)
Hosiana, Hosiana, Hosiana, Hosiana, Hosiana,
Amin, Amin, Amin.
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