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PERSIAPAN 
a. Saat Teduh 
b. Sebelum ibadah dimulai, organis/pianis memainkan lagu-lagu gerejawi. 
c. Lonceng berbunyi. 
d. Pembacaan Pokok-pokok Warta Jemaat 

 

Berdiri 

 
1. MAZMUR PEMBUKA 

PL1 : Langit menceritakan kemuliaan Allah, 
U : dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Nya;  
PL1 : hari meneruskan berita itu kepada hari, 
U : dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam.  
PL1 : Tidak ada berita dan tidak ada kata, 
U : suara mereka tidak terdengar;  
PL1 : tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, 
U : dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. 
PL1 : Taurat TUHAN itu sempurna, 
U : menyegarkan jiwa; 
PL1 : peraturan TUHAN itu teguh, 
U : memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman.  
PL1 : Titah TUHAN itu tepat, 
U : menyukakan hati; 
PL1 : perintah TUHAN itu murni, 
U : membuat mata bercahaya.  
PL1 : Takut akan TUHAN itu suci, 
U : tetap ada untuk selamanya; 
PL1 : hukum-hukum TUHAN itu benar, 
U : adil semuanya,  
PL1 : lebih indah dari pada emas, 
U : bahkan dari pada banyak emas tua; 
PL1 : dan lebih manis dari pada madu, 
U : bahkan dari pada madu tetesan dari sarang lebah. 
  (Mazmur 19:2-5a,8-11) 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Kaulah, Ya Tuhan” KJ 405:1,2,4 
 

(prosesi Alkitab – simbol Firman Allah yang siap untuk diberitakan) 
 
 

Semua  Kaulah, ya Tuhan, Surya hidupku; 
asal Kau ada, yang lain tak perlu. 
Siang dan malam Engkau kukenang; 
di hadirat-Mu jiwaku tenang. 
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Semua  Kaulah Hikmatku, Firman hidupku; 
Kau besertaku dan ‘ku serta-Mu. 
Engkau Bapa-ku, aku anak-Mu; 
dengan-Mu, Tuhan, ‘ku satu penuh. 
 

Semua  Tak kuhiraukan pujian fana; 
    hanya Engkaulah pusaka baka! 
    Raja di sorga, Engkau bagiku 
    harta abadi, bahagia penuh! 
 

3. VOTUM 
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, Pencipta dan 

Penyelamat dunia. 
U   : (Menyanyikan “Amin” KJ 476b) 

 
 
4. SALAM 

PF : Damai sejahtera Tuhan Yesus, Sang Mesias, menyertai kita! 
U : Ya, damai-Nya beserta kita! 
 

Duduk 

 
5. NAS PEMBUKA 

PL2 : Saudara-saudari, rasul Paulus berkata: 
  “Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani 

mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan: 
untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-
orang bukan Yahudi suatu kebodohan, tetapi untuk mereka yang 
dipanggil, baik orang Yahudi, maupun orang bukan Yahudi, Kristus 
adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah.” 

  “Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun, menjadi 
bait Allah yang kudus, di dalam Tuhan.” (1Korintus 1:22-24, Efesus 2:21) 

 
6.  NYANYIAN JEMAAT – “Tinggallah Dalam Yesus” KJ 356:1-2 

 
Semua Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. 

B’lajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. 
Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. 
Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. 
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Semua  Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, 
  asal dengan setia tinggal di dalam-Nya. 
  Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya: 
 hidup berlimpah kurnia hanya di dalam-Nya! 
 

7. LILIN PRAPASKAH dan PENGAKUAN DOSA 
PL2 : Allah telah menyatakan berbagai tanda ajaib dalam kehidupan kita, 

sebagai bukti kehadiran dan pemeliharaan-Nya. Tanpa sadar, kita 
seringkali terfokus pada tanda itu sendiri, lalu mengabaikan Allah, 
Sang Sumber. Ketika Yesus mengajar pun, banyak orang terpesona 
dengan berbagai tanda mujizat yang dilakukan-Nya. Mereka terhenti 
di situ, tidak sanggup memahami siapa Yesus yang sesungguhnya. 
Padahal, Dialah Tanda itu sendiri. Dialah lambang pemerintahan dan 
hikmat yang Allah nyatakan, sesuai nubuat para nabi. Dialah Bait 
Allah yang sejati, yang tak dapat diruntuhkan oleh serangan manusia 
dan tak dapat dimusnahkan oleh perjalanan waktu. Di dalam dan 
melalui Dia, kita beroleh kesempatan untuk berjumpa dengan Bapa. 

  Maukah kita setia berada di dalam-Nya dan mengakui kuasa-Nya? 
 

Hening 
 

PL2 : Ketika memadamkan lilin ini, kita mengakui, betapa rapuhnya 
kehidupan yang tidak terfokus pada kehendak Tuhan, serta 
meragukan kuasa-Nya. 

 

Lilin Pra Paskah III dipadamkan 
 

U : (Menyanyikan “Ya Tuhanku, Kasihanilah Daku” NKB 28) 

 
 
PL2 : Ya Tuhan, seringkali kami sulit memusatkan hati dan pikiran kepada-

Mu. Bahkan, dalam kegiatan peribadahan sekalipun, kami kadang 
sibuk memperhatikan peralatan teknologi dan komunikasi yang kami 
bawa, daripada sungguh-sungguh mengarahkan segenap kehidupan 
kami, untuk mengalami perjumpaan dengan-Mu. Kami mohon: 

U : (Menyanyikan “Ya Tuhanku, Kasihanilah Daku” NKB 28) 
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PL2 : Kami terkadang kecewa dan mempersalahkan Tuhan, karena ukuran 
yang kami pakai adalah kepuasan menurut diri kami sendiri. Kami 
lupa mengimani kuasa Tuhan yang selalu nyata, dengan cara yang 
tidak kami bayangkan. Tanpa sadar, kami suka membatasi Tuhan, 
dengan keterbatasan pikiran kami sebagai manusia. Kami mohon: 

U : (Menyanyikan “Ya Tuhanku, Kasihanilah Daku” NKB 28) 

 
 
PL2 : Kami membiarkan praktik ketidakadilan terjadi begitu saja, bahkan 

kompromi dan menutupi berbagai tindakan kejahatan yang terjadi di 
sekitar kami, baik di dalam keluarga, tempat pekerjaan, maupun dalam 
persekutuan jemaat. Kami diam, supaya posisi kami aman; kami 
biarkan, supaya hidup kami nyaman. Kami tidak berani menyatakan 
suara kenabian, tentang kehendak Kristus di tengah dunia. Kami mohon: 

U : (Menyanyikan “Ya Tuhanku, Kasihanilah Daku” NKB 28) 

 
 

PL2 : Tuhan, dengarkanlah permohonan kami. Amin. 
 

Berdiri 
 

8. BERITA ANUGERAH 
PF : Tuhan Yesus berkata: 
  "Percayalah, hai anak-Ku, dosamu sudah diampuni." (Matius 9:2b) 
  Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. 
U : Syukur kepada Allah. 

 
(SALAM DAMAI) 

 
9.  NYANYIAN JEMAAT – “Dulu ‘Ku Mencari” NKB 183:1,4,5 

 
Perempuan Dulu ‘ku mencari hanya kurnia, 
   kini ‘ku beroleh yang memb’rikannya. 
   Dulu perasaan pandu bagiku, 
   kini Firman Tuhan yang membimbingku. 
 Semua  Aku puji Yesus tak kenal lelah, 
   kar’na Dia sungguh Tuhanku adalah. 
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Laki-laki  Dulu rancanganku memb’ri ‘ku senang, 
   kini hanya doa memb’ri ‘ku tenang. 
   Dulu ‘ku merasa bimbang tak tentu, 
   kini ‘ku mendapat benteng yang teguh. 
 Semua  Aku puji Yesus tak kenal lelah, 
   kar’na Dia sungguh Tuhanku adalah. 
 

Semua  Dulu hasrat diri kuikuti t’rus, 
   kini ‘ku dibimbing sabda Penebus. 
   Dulu ‘ku menuntut, tak mau menyerah, 
   kini Tuhan saja ingin kusembah. 
   Aku puji Yesus tak kenal lelah, 
   kar’na Dia sungguh Tuhanku adalah. 

 

Duduk 
 

10. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

11. PEMBACAAN ALKITAB – Yohanes 2:13-22 
 

Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HOSIANA!” 
 

Semua : (menyanyikan) “Hosiana”  (melodi KJ 473a) 

 
 

12. KHOTBAH  
 

13. SAAT TEDUH 
 

14. PADUAN SUARA / KELOMPOK VOKAL 
 

PELAYANAN SAKRAMEN BAPTISAN KUDUS 
(Untuk Ibadah pkl. 10.00, pindah ke halaman 9) 

 

Berdiri 

 
15. PENGAKUAN IMAN (dipimpin PL3) 

PL3 Dengan sikap berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita, 
menurut Pengakuan Iman Rasuli: 

 

Aku percaya kepada Allah . . . . . 
 

Duduk 
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16. DOA SYAFAAT (diakhiri dengan menyanyikan Doa Bapa Kami) 
 

17. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3) 
 

a. Ajakan Persembahan 
PL3 : Saudara-saudari, rasul Paulus berkata: 
  “Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu 

hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu 
berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah 
kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan 
kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.” 
(Kolose 2:6-7) 

 
b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   

   “Manisnya Nama Penebus” KJ 386:1,3,4,6 
 
Semua Manisnya nama Penebus untuk yang beriman: 
  pelipur hati yang sendu; yang takut pun tentr’am. 

 
Laki-laki Nama-Nya Gunung Batuku, Perisai mulia, 
  Khazanah rahmat yang penuh, berlimpah kurnia. 

 
Perempuan Ya Yesus, Dikau Tuhanku, Jalanku, Hidupku, 
  Nabi, Imam, dan Rajaku, terima syukurku. 
 
Semua Kasih-Mu ingin kusebar sepanjang hidupku; 

  merdu nama-Mu penyegar pun pada ajalku. 
 

Berdiri 

 
c. Doa persembahan 

 
 
18. NYANYIAN JEMAAT – “Yesus Segala-galanya” KJ 396:1-2  

 
Semua Yesus segala-galanya, Mentari hidupku. 

Sehari-hari Dialah Penopang yang teguh. 
Bila ‘ku susah, berkesah, aku pergi kepada-Nya: 
Sandaranku, Penghiburku, Sobatku. 

 
Semua Yesus segala-galanya, Kawanku abadi; 

setiap datang pada-Nya, berkat-Nya diberi. 
Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang: 

   semuanya karunia Sobatku. 
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19. PENGUTUSAN 
PF : Pergilah, hiduplah dalam iman kepada Yesus, 
  Sang Bait Allah yang sejati! 
U : Di dalam Dia, kita pasti alami karunia keselamatan yang kekal. 
  Bersama Dia, kita sanggup menghadapi berbagai tantangan dunia. 
  Kita percaya, Dialah Bait Allah yang sejati, Tuhan yang Pengasih, 

dan Sobat yang abadi. 
 

20. BERKAT 
PF : “Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari 

Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia 
menyertai semua orang, yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus 
dengan kasih yang tidak binasa.” (Efesus 6:23-24) 

 
U :  “Amin” PKJ 293 

 
 

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab) 
 

21. NYANYIAN JEMAAT – “Yesus Segala-galanya” KJ 396:3  

 
Semua Yesus segala-galanya, setia padaku; 

tak akan ‘ku menyangkal-Nya, Teman setiaku. 
Bersama-Nya ‘ku tak sesat, Ia menjagaku tetap: 
Ia tetap Kawan erat, Sobatku. 
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AA..  PPEENNGGAANNTTAARR  
Pdt : Saudara-saudara, 
  Kini akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak, yang 

orangtua/walinya yang telah menyatakan iman mereka untuk 
membaptiskan anak-anak mereka, sesuai dengan titah Tuhan Yesus 
Kristus sendiri, yang Ia katakan kepada murid-murid-Nya dalam Injil 
Matius 28:19-20a “. . . pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan 
baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah 
mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan 
kepadamu”. Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan 
atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umat-Nya dan yang 
menjadikan kita anak-anak Allah, untuk memberikan suatu kehidupan 
baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian 
dan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak dibaptiskan berdasarkan 
iman orangtua/walinya, bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku bagi anak-
anak mereka. Melalui baptisan kudus, anak-anakpun  turut 
dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. 
Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita, 
termasuk anak-anak, untuk berperanserta dalam melaksanakan misi 
Allah di dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus menerus membarui 
kita hingga kelak dengan tidak bercacat cela kita menghadap Tuhan dan 
dipersatukan dengan Jemaat  Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan Roh 
Kudus akan terus-menerus menolong orangtua/wali dan anak-anaknya, 
sehingga kelak anak-anaknya akan mengakui iman percayanya sendiri 
dalam persatuan dengan jemaat Yesus Kristus. 

 

BB..  DDOOAA  SSYYUUKKUURR  
Pdt : Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, ya Bapa yang 

Mahapengasih. Pada awal penciptaan, Roh-Mu yang Kudus melayang 
di atas air untuk memberikan terang dan kehidupan. Air yang Kau 
berikan dapat menghanyutkan dan menenggelamkan, tetapi juga 
memberi kehidupan, melenyapkan kehausan, membersihkan, dan 
menyuburkan. Dengan air bah Engkau menghukum orang berdosa, 
tetapi memberikan kehidupan yang baru bagi orang yang benar.  
Melalui air Laut Merah, Engkau membinasakan tentara Mesir dan 
menyelamatkan umat-Mu menuju ke Tanah perjanjian yang penuh 
kehidupan. Dalam air sungai Yordan, Anak-Mu yang Kaukasihi telah 
dibaptiskan dan atas-Nya Roh Kudus telah turun. Di atas salib Ia 
dibaptiskan dalam sengsara maut dan menang. Dan sekarang, ya 
Allah, jadikanlah baptisan kudus ini seperti mata air yang memancar di 
antara kami.  
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  Kiranya anak-anak-Mu yang Kau ciptakan menurut gambar dan 
teladan-Mu ini dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak 
citra itu, dikuburkan bersama Kristus dalam kematian dan bangkit 
bersama-Nya ke dalam kehidupan yang baru untuk dipersatukan 
dalam tubuh-Nya. Dan curahkanlah kepada mereka Roh Kudus agar 
dapat menjadi saksi Injil. Kami bersyukur dalam nama Kristus. Amin. 

 

CC..  PPEERRNNYYAATTAAAANN  IIMMAANN  
Pdt : Para orangtua/wali yang akan membaptiskan anak-anak mereka, 

saya minta untuk berdiri. Saudara-saudara, sekarang akan 
dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak Saudara-saudara. Supaya 
nyata di hadapan umat Allah, saya mengajak Saudara-saudara untuk 
mengingat baptisan Saudara-saudara sendiri dan menyatakan iman 
Saudara-saudara, yang akan diajarkan kepada anak-anak Saudara-
saudara, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini :  

 

❖ Percayakah saudara kepada Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara 
kita; kepada Yesus Kristus, Anak-Nya, Tuhan dan Juruselamat kita; 
dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? 

❖ Apakah Saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan 
Saudara berlaku juga untuk anak Saudara? 

❖ Apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak saudara 
ini dan mengajarkan Firman Allah kepadanya? 

 
Apakah jawaban …………………….nama orangtua/wali (Suami dan Istri) 

Pdt menyebutkan nama orangtua/wali (suami & istri) satu persatu 
 dan mereka menjawab satu persatu 

 
Calon : YA, SAYA PERCAYA DAN BERJANJI. 

  

UUmmaatt  bbeerrddiirrii  
 

DD..  PPEENNGGAAKKUUAANN  IIMMAANN  RRAASSUULLII      
Pnt : Saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita mengikrarkan iman kita 

bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan membaptiskan anak-
anaknya dengan mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli demikian : 

U : Aku percaya……. 
 

EE..  NNYYAANNYYIIAANN  “Pandang, Ya Bapa, Dalam Rahmat-Mu” KJ 304:1-2  
 

Pandang, ya Bapa, dalam rahmat-Mu 
kami umat-Mu yang berkumpul ini, 
membawa anak pada-Mu di sini 
dalam percaya akan janji-Mu. 
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Kami beroleh hidup yang baka 
dari Engkau, ya Bapa yang di sorga, 
dan anak ini Kaukuduskan juga: 
biarlah Kristus Sumber hidupnya! 

 
(Pendeta turun dari mimbar – Jemaat duduk) 

  

  

FF..  PPEELLAAYYAANNAANN  BBAAPPTTIISSAANN  
(Orangtua/wali diminta membawa anak/anak-anak mereka maju kedepan) 

 
Pendeta : …………………..(nama anak), aku membaptiskan engkau dalam 

nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 
(Percikan dilakukan sekali) 

 
(Orangtua/wali dan anak-anak mereka kembali ke tempat duduk. Sesudah semuanya 
selesai, pendeta meminta seluruh orangtua/wali bersama dengan anak/anak-anak 
mereka untuk berdiri serentak, dan mengucapkan berkat) 

 
Pdt : Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan 

memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. 
 
U : (Menyanyikan doksologi dengan berdiri, menurut KJ 303a) 

 
Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, 
Sorga dan bumi, puji t’rus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus! Amin. 

 
(Umat duduk, para orangtua/wali bersama dengan anak-anak mereka tetap berdiri) 

 
 

GG..  PPEESSAANN  BBAAGGII  OORRAANNGGTTUUAA//WWAALLII  
 
Pdt : Saudara-saudara, dengan baptisan, Tuhan memberi anak Saudara 

kepada suatu kehidupan yang baru. Hendaklah Saudara-saudara 
bersungguh-sungguh untuk membantu mereka agar mereka 
bertumbuh dalam iman sehingga kehidupan baru mereka semakin 
kuat setiap hari. Saudara perlu mendidik anak-anak Saudara 
hingga mereka berangsur-angsur mengerti makna perjanjian Allah 
serta FirmanNya, dan pada waktunya mengaku iman percayanya 
sendiri sepenuh hati. 

 
 
 
 



TATA IBADAH MINGGU PRA PASKAH III  12 

HH..  PPEESSAANN  BBAAGGII  JJEEMMAAAATT  
(Para orangtua/wali bersama dengan anak/anak-anak mereka diminta menghadap 
ke arah Jemaat) 

 
Pdt : Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah anak-anak ini sebagai 

anggota-anggota persekutuan tubuh Kristus dan pewaris Kerajaan 
Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah mereka dan 
orangtua/wali mereka dalam pendidikan iman mereka! 

U : Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut 
Saudara-saudara, untuk bersama dengan kami bersekutu, serta 
bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita satu tubuh dalam Dia. 

 
(para orangtua/wali bersama dengan anak-anak dipersilahkan duduk kembali) 

 

EE..  NNYYAANNYYIIAANN  “Pandang, Ya Bapa, Dalam Rahmat-Mu” KJ 304:3-4 
 

Kiranya oleh Roh dan Firman-Mu 
Anak-Mu Kauterangi, Kaukuatkan, 
hatinya pun kiranya Kaulayakkan 
untuk menjadi kediaman-Mu. 
 
Buatlah dia anak-Mu penuh 
dan namanya yang kini disebutkan 
Kautulis dalam Kitab Kehidupan 
jadi anggota tubuh Putra-Mu. 
 

 
K E M B A L I  K E  H A L A M A N  7  
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