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PERSIAPAN
✓
Doa Pribadi.
✓
Doa Konsistorium.
- - -  Saat Teduh  - - UCAPAN SELAMAT DATANG
P.2
Pelayan Firman, Diaken & Penatua yang bertugas, mengucapkan
selamat hari Minggu dan selamat datang bagi Ibu, Bapak dan Saudara
dalam Ibadah Hari Minggu di GPIB Jemaat Petra ini. Ada pun tema
ibadah pada hari Minggu III PRAPASKAH ini, adalah :

“WASPADA TERHADAP SEGALA BENTUK PENYESATAN”
Selanjutnya, Pelayan Firman dalam Ibadah ini, adalah : ……………
Kiranya ibadah ini berkenan dihadapan Tuhan.
I.

MENGHADAP TUHAN

AJAKAN BERIBADAH
P. 2
Jemaat marilah berdiri
menyambut kehadiran Tuhan Allah kita melalui Firman-Nya.
Jemaat Menyanyi  KJ. 9 : 1, 2
PUJI, HAI JIWAKU, PUJI TUHAN
Semua  Puji, hai jiwaku, puji TUHAN selagi ada napasmu!

Allahku patutlah kuagungkan sepanjang umur hidupku!
Hayatku Dia yang beri: Dia kupuji tak henti.
Haleluya, Haleluya!
Semua

Jangan engkau pertaruhkan nasib kepada insan yang fana.
Juga bangsawan yang paling baik hilang bersama niatnya.
Hidup manusia lenyap, hanyalah Allah yang tetap.
Haleluya, Haleluya!

--Alkitab Simbol Kehadiran Allah di bawa masuk ke dalam Gereja-Jemaat Menyanyi  KJ. 9 : 5
Semua

PUJI, HAI JIWAKU, PUJI TUHAN

Orang benar diberi-Nya kasih, pun orang rantau amanlah;
yatim dan janda tegak kembali, tapi penjahat kandaslah.
TUHANlah Raja yang baka, bagimu, Sion, s’lamanya!
Haleluya, Haleluya!

VOTUM
PF
Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN
yang menjadikan langit dan bumi.
Umat
( Menyanyikan ) 1 . | 1 . II
Semua 
A - min
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MAZMUR 124 : 8

NAS PEMBIMBING
1 PETRUS 1 : 13
PF
Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah
pengharapanmu
seluruhnya
atas
kasih
karunia
yang
dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus.
SALAM
2 Petrus 1 : 2
PF
“Kasih Karunia dan Damai Sejahtera melimpahi kamu
Umat

oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita.”
DAN MELIMPAH ATASMU JUGA.

Jemaat Menyanyi KJ. 39 : 1 – 3
‘KU DIBERI BELAS KASIHAN
Kantoria ‘Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku;

tadiku angkuh, kini heran: Tuhan, besarlah rahmat-Mu!
Kidung imanku bergema: rahmat-Mu sungguh mulia,
kidung imanku bergema: rahmat-Mu sungguh mulia!
Lk-Lk 
Prmpn
Lk-Lk
Prmpn

Walau ‘ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah:
darah Putra-Mu dicurahkan membasuh dosa dan cela.
Dimanakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu.
Dimanakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu!

Prmpn 
Lk-Lk
Prmpn
Lk-Lk

Ini tetap pengakuanku, jikalau orang ingin tahu:
hanya berkat pengasihan-Mu rukunlah aku dan Engkau.
‘Ku merendahkan diriku dan kuagungkan rahmat-Mu,
‘ku merendahkan diriku dan kuagungkan rahmat-Mu!

-dudukPENGAKUAN DOSA
P2
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah
mengaku akan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa :
Bapa Mahakudus, kami mengaku kepada-Mu bahwa kami adalah umat
yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama
kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi
hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepada-Mu, kami memohon:
Jemaat Menyanyi : ♫ KJ. 44 (Ref) TUHAN, KASIHANILAH
Jemaat  Tuhan, kasihanilah! Kristus, kasihanilah! Tuhan, kasihanilah!

P2

Bapa Mahapengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia
melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami
melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih
mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk
menyatakan yang benar; kami bersikap diam terhadap berbagai
kesalahan dan kecurangan. Kepada-Mu, kami memohon :

Jemaat Menyanyi : ♫ KJ. 44 (Ref) TUHAN, KASIHANILAH
Jemaat  Tuhan, kasihanilah! Kristus, kasihanilah! Tuhan, kasihanilah!
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P2

Bapa Mahapenyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami
bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan
pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan
putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara, dan hanya sedikit
bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa. Baruilah hati dan
perilaku hidup serta kerja-layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon
dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup.

Jemaat Menyanyi : ♫ KJ. 44 (Ref) TUHAN, KASIHANILAH
Jemaat  Tuhan, kasihanilah! Kristus, kasihanilah! Tuhan, kasihanilah!
BERITA ANUGERAH
PF
Apabila dengan sadar, tulus dan jujur kita mengaku dosa-dosa kita,
maka dengarlah Berita Anugerah, sebagaimana dinyatakan dalam
kitab, KISAH PARA RASUL 13 : 38 – 40, yang menyatakan :

“ …………… “

Umat

Berdasarkan Firman Tuhan itu, sebagai Pelayan Yesus Kristus, kami
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama
Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.

Jemaat Menyanyi  GB. 41 : 1, 3, 4 MAUKAH DOSAMU DIHAPUS BERSIH
Kantoria Maukah dosamu dihapus bersih? Besar kuasa-Nya, darah Tuhan.

‘Kau ‘kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan.
Ref :

Ada kuasa dalam darah-Nya, Anak domba Allah.
Ada kuasa dalam darah-Nya, darah Anak domba Allah.

Semua  Maukah engkau jadi suci bersih? Besar kuasa-Nya, darah Tuhan.

Akar dosamu dicabut, lenyap; ajaib kuasa darah Tuhan. Ref : …
Semua  Maukah engkau jadi abdi Yesus?

Besar kuasa-Nya, darah Tuhan.
Maukah engkau puji Dia terus? Ajaib kuasa darah Tuhan. Ref : …

PERINTAH HIDUP BARU
PF
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti
yang tertulis dalam kitab, IBRANI 3 : 12 – 14, yang menyatakan:
……………
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh
hidup dan kesaksian kita di dunia.
Jemaat Menyanyi  GB. 284 : 1 – 3 DI JALAN HIDUP YANG LEBAR, SEMPIT
Kantoria Di jalan hidup yang lebar, sempit, orang sedih mengerang.

Tolong mereka yang dalam gelap; bawalah sinar terang!
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Ref : Pakailah aku, jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu!
Buatlah aku, saluran berkat bagi siapa yang risau penat.
Lk-Lk  Wartakan Kristus dengan kasih-Nya; pengampunan-Nya penuh.
Prmpn
Orang 'kan datang 'pabila engkau menjadi saksi teguh.
Semua
Ref : …
Prmpn  Seperti Tuhan memb'ri padamu dan mengasihi dikau,
Lk-Lk
b'ri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau!
Semua
Ref : …
duduk
II.
PEMBERITAAN FIRMAN
DOA EPLIKESE
PF
Marilah kita berdoa, . . . .
PEMBACAAN ALKITAB
PF
Jemaat, marilah berdiri untuk menghormati Firman Allah;
HOSIANA!
Jemaat Menyanyi  GB. 397 HOSIANA
Semua  Hosiana, Hosiana, Hosiana!
P. 3

Pembacaan Alkitab yang mendasari Khotbah,
dari kitab YUDAS 1 : 1 – 16, yang menyatakan : ……………
Demikianlah pembacaan Alkitab.

PF

Hendaklah Firman-Nya diam dengan segala kekayaannya
diantara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.

Jemaat Menyanyi 
Semua ♪

GB 392a – KEPADAMU PUJI-PUJIAN

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan,
Bapa, Put’ra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi.
---duduk---

KHOTBAH
----------S a a t T e d u h,
------------diiringi musik instrumentalia untuk menghayati Firman Tuhan
III.

JAWABAN UMAT

Jemaat Menyanyi  KJ. 419 : 1 – 4
Kantoria

YESUS, PIMPINLAH

Yesus, pimpinlah kami s'lamanya:
hanya Dikau kami ikut di sepanjang jalan hidup.
Tuntun umat-Mu masuk rumah-Mu.
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Prmpn  B'rilah kami pun iman yang teguh,
Lk-Lk
agar jangan ditaklukkan oleh susah dan keluhan,
Semua
tapi bertekun ikut jalan-Mu.
Lk-Lk  Bila ditekan duka dan beban,
Prmpn
bagi kami dan sesama, o, berilah ketabahan,
Semua
dan tunjukkanlah akhir yang cerah.
Semua  Aturlah terus langkah umat-Mu

dan berilah pertolongan di setiap pencobaan,
hingga kami pun masuk rumah-Mu.
PENGAKUAN IMAN
PF
Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah
kita berdiri untuk menyatakan Pengakuan Iman Rasuli, dengan hati
dan mulut, masing – masing orang berkata,
Semua
AKU PERCAYA, . . . .
duduk
DOA SYAFAAT
PF
Jemaat, marilah kita berdoa, ……………
Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon :
Jemaat
Dengarlah doa kami.
PF
Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus,
Tuhan dan Juruselamat yang telah mengajar kami berdoa :
PF & Jemaat
BAPA KAMI YANG DI SORGA ………
(diakhiri dengan Doa Bapa Kami,
dan Doxologi dari GB. 389a ~ KAR’NA ENGKAULAH)
PENGUCAPAN SYUKUR
P. 4
Marilah kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan
dengan memberi persembahan kepada-Nya.
Dengarlah nas Alkitab dari 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.
Jemaat Menyanyi GB. 82 : 1 – 3
KITA BERSYUKUR KEPADA TUHAN
Kantoria Kita bersyukur kepada Tuhan

sambil bawa persembahan kepada-Nya.
Semua

Ref :

Sebab Ia baik, abadi kasih-Nya.
Sebab Ia baik, abadi kasih-Nya.
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Lk-Lk  Kita berikan kepada Tuhan,

asal jangan dengan duka dan terpaksa. Ref : … (Semua)

Prmpn  Kita berbakti kepada Tuhan

dengan hati yang senang memuji Dia. Ref : … (Semua)
--- Persembahan dijalankan diiringi oleh music instrumental --Jemaat Menyanyi GB. 82 : 4

KITA BERSYUKUR KEPADA TUHAN

Semua  Kita agungkan kuasa Tuhan,

menyanyikan madah syukur kepada-Nya. Ref : …
DOA SYUKUR
P.4.
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada
Tuhan dalam doa syukur secara silih berganti. Mari kita berdoa :
P.4.
Ya Tuhan, kasihMu setinggi langit dan setiaMu sampai ke awan-awan.
Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasihMu dan melimpah dengan
berkatMu. KepadaMu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda
setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus
terimalah syukur kami:
Jemaat
Ya Kristus, Tuhan kami. Kami bersyukur dan memuji namaMu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami.
Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya
Tuhan, untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin.
duduk
IV.

PENGUTUSAN

WARTA JEMAAT
P.6.
……………
AMANAT PENGUTUSAN
PF
Jemaat, marilah Berdiri, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke
dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah Firman Tuhan yang
telah saudara dengar.
Jemaat Menyanyi GB. 117 : 1, 6, 9, 13

AJAR KAMI MELAKUKAN FIRMAN-MU

Semua  Ajar kami melakukan firman-Mu, Tuhan,

dalam kata dan tindakkan turut maksud-Mu.
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 Ajar kami mau bersabar juga bertekun

dan selalu ucap syukur dalam tiap hal.
 Ajar kami memahami orang berbeban,

juga ikut meringankan pergumulannya.
 Utus kami, Jurus'lamat, jadi saksi-Mu,

memb'ritakan kes'lamatan bagi dunia.
BERKAT
PF
Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan
serta terimalah berkat-Nya, . . .
TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau
TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia
TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu
dan memberi engkau damai sejahtera
Jemaat Menyanyi ♫ GB. 402b
Semua

AMIN

♫ Amin, amin, amin.
- - -  Saat Teduh  - - Kitab Suci simbol Firman Tuhan diarak ke pintu keluar
Siap untuk diwartakan oleh seluruh warga

 Salam Presbiterial



Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus Memberkati
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