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Persiapan 

 Doa pribadi warga jemaat 

 Penjelasan Tata Ibadah dan Latihan Lagu 

 Doa Konsistori 
 

Ucapan Selamat Datang 

P2 Bapak/ Ibu/ Saudara selamat pagi. 
Segenap presbiter yang bertugas pada ibadah ini menyampaikan selamat 
datang dan selamat beribadah pada Hari Minggu kedua Prapaskah. 
Di dalam Ibadah pagi ini, akan dilayankan Sakramen Baptisan bagi 
seorang anak warga jemaat …  
Pelayan Firman dalam Ibadah ini adalah :  Pdt. MARTHINUS  TETELEPTA. 
 

 Dengan kesediaan berbakti kita dituntun tema sepanjang Minggu ini: 
 “KEADILAN  ALLAH” 

. . .  Saat Teduh . . . 
 

Ajakan Beribadah 

 P2 Jemaat, marilah berdiri, untuk menghadap Allah yang telah bersedia 
 memanggil kita yang dikasihi-Nya, serta menyambut firman TUHAN hadir 
 di tengah-tengah persekutuan kita. 

 

MENGHADAP TUHAN 
 

          GB 12:1,2    MASUKLAH SEMUA MENGHADAP TUHAN 
 Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya; 

 marilah rendahkan diri dan hati di hadapan takhta-Nya. 

 Dalam kekudusan dan kebenaran sujudlah kepada-Nya. 

 Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, kini dan selamanya. 
 

--- prosesi membawa Alkitab,  

simbol kehadiran Tuhan, dipercayakan kepada PF 
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Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. 

Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. 

T'rimalah anug'rah, rahmat dan kasih dari Yesus, Tuhanmu. 

Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. 

 

VOTUM         

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan 

langit dan bumi. (Mazmur 124:8) 

J A --- min   
 

NAS PEMBIMBING                                                  NAHUM 1:3a 

PF TUHAN itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak 

sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. 

 

SALAM 

PF Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh 

pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. 
 (2 Petrus 1:2) 

J DAN MELIMPAH ATASMU JUGA 

 

NYANYIAN JEMAAT  

        KJ 169:1,2  MEMANDANG SALIB RAJAKU 

        Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, 

        kurasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. 
 

        Tak boleh aku bermegah selain di dalam salib-Mu; 

        kubuang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. 
(duduk) 

PENGAKUAN DOSA 

P2 Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan 

hati marilah mengaku akan dosa-dosa kita : 

Kami menghadap tahta-Mu yang Mulia, ya Tuhan.  

Kami mengaku akan segala dosa dan pelanggaran yang sering 

kali membuat kami lupa akan setiap perintah-perintah-Mu.  

Kami yang sering mengabaikan panggilan pelayanan-Mu  

dan lebih suka berlaku sesuka kami.  

Kami lalai dalam menjalankan Firman Tuhan.  

Kami lalai untuk menjadi teladan dalam sikap  

dan perilaku bagi orang-orang yang kami kasihi.  

Kehidupan kami begitu sulit untuk menyadari  

perbuatan-perbuatan yang tidak mencerminkan syukur  
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atas kasih dan sayang Kristus  

yang telah menempuh jalan sengsara,  

untuk penebusan dosa kami.  

Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa.  

Demikianlah pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan. 
 

KJ 169:3-5 MEMANDANG SALIB RAJAKU 

Berpadu kasih dan sedih mengalir dari luka-Mu; 

mahkota duri yang pedih menjadi keagungan-Mu. 
 

Melihat darah luka-Nya membalut tubuh Tuhanku, 

‘ku mati bagi dunia dan dunia mati bagiku. 
 

Andaikan jagad milikku dan kuserahkan pada-Nya, 

tak cukup bagi Tuhanku diriku yang diminta-Nya. 
 

BERITA ANUGERAH 

PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 

disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis 

dalam ROMA  3:23-24 yang menyatakan :  

 “Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan 
kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan 
dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.” 

 

 Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus 

kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku 

dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 
 

J Syukur kepada Tuhan, Amin. 
 

NYANYIAN JEMAAT  

          GB 40:1,2 KASIH DARI TUHANKU 

Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut, 

kurindukan kasih-Nya. Kasih besar! 

Yesus jadi manusia; pikul dosa dunia; 

sukacita nyatalah: Kasih besar! 
 

Refrain:  Kasih besar! Kasih besar! 

   Kasih Tuhanku ajaib dan besar: Kasih besar! 
 

 Orang buta lihat t'rang dan yang lumpuh pun tegak 

 orang mati bangkitlah: Kasih besar! 

 Yang berdosa dan cemar dikasihi oleh-Nya, 

 yang terkungkung bebaslah: Kasih besar! Refrain: 
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PERINTAH HIDUP BARU 

PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru 

seperti tertulis dalam kitab FILIPI 2:5-8 yang menyatakan :  
 

 “ Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran 

dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang 

walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan 

dengan Allah itu sebagai milik yang harus 

dipertahankan, melainkan telah mengosong-kan diri-Nya 

sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi 

sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, 

Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan 

sampai mati di kayu salib.”  
 

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 

seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 

KJ 48 

Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, 

seperti semula, kini dan terus; Dan kekal selama-lamanya. 

Amin 
  (duduk) 

 

KESAKSIAN  PUJIAN 
 

PELAYANAN  FIRMAN 
 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF … 
 

PEMBACAAN ALKITAB 

PF Jemaat mari berdiri untuk mendengar Firman Tuhan yang 

dibacakan dari Alkitab: HOSIANA! 
 

J KJ 473a “HOSIANA” 
 

P3 Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab NAHUM 1:2-3a,  

 yang menyatakan: … Demikian pembacaan Alkitab. 
 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di 

dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah 

 GB 392b 

J Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan: 

 Ya Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya  
(duduk) 
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KHOTBAH   

“KEADILAN  ALLAH” 
Saat teduh 

Pelayanan Baptisan 
 

DOA SYAFAAT 

PF  .... ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon: 

J  DENGARLAH DOA KAMI. 

PF  Amin. 

 

Kesaksian Pujian 
 

PENGUCAPAN SYUKUR     

P4 Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan 

memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah Firman-Nya 1 

TESALONIKA 5:18 yang menyatakan: “Mengucap syukurlah 

dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam 

Kristus Yesus bagi kamu.” Tuhan memberkati saudara dan 

persembahan saudara. 

 

J      KJ 39:1-3  KUDIBERI BELAS KASIHAN  

Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku 

 Tadi ku angkuh, kini heran: Tuhan, besarlah rahmat-Mu 

 Kidung imanku bergema: rahmat-Mu sungguh mulia 

 Kidung imanku bergema: rahmat-Mu sungguh muliia 

 

 Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah 

 Darah PutraMu dicurahkan membasuh dosa dan cela 

 Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu 

 Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu 
 

Jemaat memberikan persembahan ke kantong Kolekte,  
 

 Ini tetap pengakuanku, jikalau orang ingin tahu 

 Hanya berkat pengasihanMu rukunlah aku dan Engkau 

 Ku merendahkan diriku dan kuagungkan rahmat-Mu 

 ku merendahkan diriku dan kuagungkan rahmat-Mu 

 

 

 

DOA SYUKUR 
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P4    Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini 

kepada Tuhan dalam doa syukur : 

Ya Allah, inilah kami yang telah menerima berkat 

kemurahan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah persembahan 

syukur ini sehingga layak menjadi sumber berkat bagi 

sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin 
           duduk 

  

 

P E N G U T U S A N 

WARTA JEMAAT 

P5 ..… 
 

Amanat Pengutusan                                                        

PF Jemaat, marilah berdiri, pergilah, wartakan kabar baik dalam 
kehidupanmu setiap hari. Karena engkau telah dipilih Tuhan 
sebagai alat dalam tangan-Nya untuk menyatakan kemuliaan 
Tuhan dalam kata dan perbuatan.  

 

 KJ 338:1-3     MARILAH, MARILAH, HAI SAUDARA  

 Refrain  Marilah, marilah, hai saudara,  

   menyebarkan terang dunia!  
 

 Banyak orang kemalangan menderita,  

 diliputi kegelapan kemelut.  

 Reff:   
 

 Tak terbilang yang sengsara dalam hati,  

 kekurangan cinta kasih yang benar.  

 Reff: 
  

 Tuhan Allah mengasihi dunia ini,  

 Yesus Kristus menerangi yang gelap. 

 Reff: 
  

BERKAT 

PF      Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah untuk menerima 
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 
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GB 401 

J       A-min, A-min, Ya benar adanya, A—min 

        A-min, A-min, Ya benar adanya, A—min 

 

SAAT TEDUH 
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