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Persiapan diri : 

 Jemaat yang sudah hadir bersaat teduh pribadi 
 Prokantor dan kantoria melatih jemaat menyanyikan lagu-lagu baru 
 Doa Pelayan di Konsistori 

 
 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

P2 : Jemaat yang dikasihi Tuhan ! Selamat pagi . . .  
Pemberita Firman dan pelayan Liturgi menyambut dengan penuh 
sukacita kehadiran saudara-saudara dalam ibadah Hari Minggu I 
Prapaskah di GPIB Jemaat “MARKUS” secara Live Streaming 
Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan ungkapan 
syukur yang berkenan kepada Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. 

  Pemberita Firman dalam ibadah ini adalah Pdt. Ny. Kenny L. Lisapaly 
 

~~~ Jemaat berdiri 

AJAKAN BERIBADAH 

P2 : Jemaat, mari menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah 
persekutuan kita. 

 
 
 
 

  SEGALA KEMULIAAN    (KJ. 161)                 
 

1. Segala kemuliaan bagiMu, Penebus! 
 Pun suara anak-anak memuji Dikau t'rus. 
 "Hosana, Raja kami! Hosana, Anak Daud! 
 Utusan Tuhan Allah, mubarakah Engkau!" 
 

----- Prosesi Alkitab dibawa masuk  

4. Segala kemuliaan bagiMu, Penebus! 
 Pun suara anak-anak memuji Dikau t'rus. 
 Seb'lum Engkau sengsara, pujian bergema; 
 Sekarang kami puji Kau dalam t'rang baka. 
 
 

V O T U M 

PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan 
langit dan bumi. 

Umat  :  1    .   7   .    1   .   | 

                      A        -    min. 
 

MENGHADAP TUHAN 
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NAS PEMBIMBING 

PF : “Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu 
kasih adalah kegenapan hukum Taurat.”  

(Roma 13:10) 
S A L A M 

PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus 
Yesus, Juruselamat kita, menyertai kamu. 

Umat : dan menyertaimu juga. 
 

  HARUSKAH HANYA PENEBUS   (KJ. 430)     
 

1. Haruskah hanya Penebus memikul salib b'rat? 
 O, tidak, tapi kita pun tak luput berpenat. 
 
3. Kelak di pinggir laut kristal mahkota itu pun 
 kus'rahkan sambil bersyukur di kaki Penebus. 

~~~ Jemaat duduk 
 

 PENGAKUAN DOSA 

P.2     :  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 panjatkan kepada-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 melakukan 
Firman dan kehendak-Mu sebagai 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. 
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GB. 68 “HARUSLAH YESUS SEPENUHNYA”  (do=es  ¾  MM+80) 

  
 1. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, 
  dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, 
  Yesus hidup dalamku. 
 
 2. 'Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, 
  dalam kasih, kebenaran, pengampunan, kekudusan, 
  dalam Yesus hidupku. 
 
 
 
 

 

 

 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF : .................. 
~~~ Jemaat berdiri 

PEMBACAAN ALKITAB 

PF : Jemaat, dengarlah  firman Tuhan dari Alkitab! Hosiana! 

Umat  :   HOSIANA  (KJ. 473B) 
 

   Hosiana, Hosiana, Hosia---na. 
 

P3 : Pembacaan Alkitab dari Perjanjian Baru, LUKAS 6 : 37-38  yang 
mengatakan: “. . . . . . . . .”  

   Demikian pembacaan Alkitab. 
PF : Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam 

hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 
Umat :    KEPADAMU PUJI-PUJIAN   (KJ. 474)             

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

~~~ Jemaat duduk 

KHOTBAH  : “ANAK TUHAN,  MENGASIHI SESAMA” 
 
 
 
 
 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 
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 SEMUA YANG LETIH LESU  (KJ. 358)  

1.  Semua yang letih lesu, berdosa, bercela, 
 terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdaNya. 
 Refrein :  
 Datang saja pada Yesus; kini saatnya! 
 Datang saja pada Yesus, t'rima rahmatNya. 
 
2. Cucuran darah Almasih memb'ri berkat penuh, 

membasuh hati yang keji; jiwa tenang teduh. Refr.  
 
3. Dialah Jalan yang benar ke damai yang baka. 
 Percayalah kepadaNya dan t'rima berkatNya. Refr.   
 

~~~ Jemaat berdiri 
PENGAKUAN IMAN 

PF : . . . . 
~~~ Jemaat duduk 

DOA SYAFAAT 

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

Umat : Dengarkanlah doa kami. 

PF : Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat, 
yang telah mengajar kami berdoa: 

Umat : BAPA KAMI YANG DI SORGA . . . . . . dst. (Diakhiri doxologi)  
 

    KAR’NA ENGKAULAH    (GB. 389b) 

Kar’na Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa 
dan kemuliaan sampai s’lama-lamanya. Amin. 

 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P4 : Jemaat, mari mengucap syukur dan memberi persembahan kepada 
Tuhan. Alkitab mengatakan, 

              ‘Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya 
untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah itu dikatakan 
orang-orang yang ditebus TUHAN, yang ditebus-Nya dari kuasa 
yang menyesakkan, yang dikumpulkan-Nya dari negeri-negeri, 
dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. 

JAWABAN JEMAAT 
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  (Mazmur 107:1-3) 
        Kita akan menyanyikan Nyanyian Persembahan dari GB. 81 bait 1 & 

2 dinyanyikan kemudian Jemaat dipersilakan mengumpulkan 
persembahan dirumah masing-masing dan dapat diberikan 
kegereja pada saat Ibadah Minggu kembali normal di gereja atau 
dapat diberikan juga melalui Rekening Mandiri No. 
1270088005762. Jemaat tetap duduk untuk menyanyikan bait ke-3. 

   Tuhan memberkati saudara dan pemberian saudara. 
 

   ALLAH, SUMBER KEMURAHAN  (GB. 81) 
 

  Refrain: 
  Allah, Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. 

  Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan, kini dan kekal. 

 
  1. Bawa persembahanmu seg'ra pada Tuhan Allahmu. 
      Ingat akan janji-Nya tetap, Ia memberkatimu. Refr. 
 
  2. B'ri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh. 
   Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Refr. 
 

-- saatnya memberi persembahan sukarela 

  3. B'rilah dengan rela dan senang b'ri kepada Tuhanmu. 
   Tak 'kan kekurangan apapun, kau dipelihara-Nya. Refr. 
 
                  ~~~ Jemaat berdiri 
DOA SYUKUR 
P4  : Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena kasih dan  
  pengorbanan-Mu mendorong kami memberi persembahan sukarela 

ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan 
kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan 
dunia ini. Terimalah serta kuduskanlah, ya Tuhan, agar berguna untuk 
pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. 

 
                   ~~~ Jemaat duduk  
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WARTA JEMAAT 

P6 : . . . . . . 
~~~ Jemaat berdiri  

AMANAT PENGUTUSAN 

PF : . . . . . . 
 

DI JALAN HIDUP YANG LEBAR, SEMPIT  (GB. 284)      
1.  Di jalan hidup yang lebar, sempit, orang sedih mengerang. 
 Tolong mereka yang dalam gelap; bawalah sinar terang! 
 
 Refrein: 
 Pakailah aku, jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu! 
 Buatlah aku, saluran berkat bagi siapa yang risau penat. 
 
2. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya; pengampunan-Nya penuh. 
 Orang 'kan datang 'pabila engkau menjadi saksi teguh. Refr. 
 
3.  Seperti Tuhan memb'ri padamu dan mengasihi dikau, 
 b'ri bantuanmu di mana perlu,Yesus mengutus engkau! Refr. 
   
  
B E R K A T 

PF   : Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah 
berkat-Nya:  

 

   . . . . . . . 
Umat :    AMIN    KJ. 478A 

  Amin, amin, a---min. 
 

 
 

Selamat Hari Minggu! 
Selamat melanjutkan ibadah dalam laku hidup hari lepas hari. 

Tuhan Memberkati! 

PENGUTUSAN 


