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

Berdiri 

 
1.  MAZMUR PEMBUKA 

PL1 : TUHAN adalah terangku dan keselamatanku, 
U : kepada siapakah aku harus takut? 
PL1 : TUHAN adalah benteng hidupku, 
U : terhadap siapakah aku harus gemetar?  
PL1 : Ketika penjahat-penjahat menyerang aku 
U : untuk memakan dagingku, 
PL1 : yakni semua lawanku dan musuhku, 
U : mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh.  
PL1 : Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, 
U : tidak takut hatiku; 
PL1 : sekalipun timbul peperangan melawan aku, 
U : dalam hal itu pun aku tetap percaya. 
PL1 : Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya TUHAN, 
U : dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku.  
PL1 : Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, 
U : sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta, 
 : dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman.  
PL1 : Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan TUHAN 
U : di negeri orang-orang yang hidup! (Mazmur 27:1-3,11-13) 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Hai Mari Sembah” NKB 2:1,2,5 
 

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

Semua Hai mari sembah Yang Mahabesar, 
nyanyikan syukur dengan bergemar. 
Perisai umat-Nya, Yang Mahaesa, 
mulia nama-Nya, takhta-Nya megah! 

 
Semua Hai masyhurkanlah keagungan-Nya; 

cahaya terang itu jubah-Nya. 
Gemuruh suara-Nya di awan kelam; 
berjalanlah Dia di badai kencang. 
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Semua Umat-Mu lemah dan dari debu, 
tetap memegang janji-Mu teguh. 
Kasih setia-Mu berlimpah terus, 
ya Khalik, Pembela, dan Kawan kudus! 

 
3. VOTUM 

PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,  
  Sumber keselamatan dunia. 
U : (Menyanyikan “Amin” KJ 476b) 

 
 
4. SALAM 

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

Duduk 

 
 

5. NAS PEMBUKA 
PL2 : Rasul Paulus berkata: 
  ". . . saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, 

sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam 
Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih!" (Filipi 4:1) 

 
 
6.  NYANYIAN JEMAAT – “Apapun Juga Menimpamu” KJ 438:1,4 

 
Laki-laki Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. 
Perempuan Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. 
Semua Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, 
   Ia menjagamu, Tuhan  menjagamu. 
 
Perempuan Cobaan apa mengganggumu? Tuhan menjagamu. 
Laki-laki Buatlah Yesus sandaranmu; Dia menjagamu. 
Semua  Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang, 

  Ia menjagamu, Tuhan  menjagamu. 
 
 



 4 

7. LILIN PRAPASKAH dan PENGAKUAN DOSA 
 
PL2 : Ketika menjalankan kehendak Sang Bapa, Yesus menghadapi banyak 

tantangan dan ancaman. Dia tetap setia melangkah demi mewujudkan 
misi-Nya: menyelamatkan dunia yang justru sedang menolak-Nya. 
Perjalanan itu memang berat, namun Yesus teguh bertahan. 

 
  Maukah kita setia berjalan bersama Yesus, walaupun nyawa 

menjadi taruhan? 
 

Hening 
 

PL2 : Ketika kita memadamkan lilin ini, kita mengakui betapa beratnya 
kehidupan yang terancam dan ditolak karena iman kepada Tuhan. 

 

Lilin Pra Paskah II dipadamkan 
 

U : (Menyanyikan “Ya Tuhanku, Ya Tuhanku” NKB 29) 

   
 
PL2 : Ya Tuhan, karena ingin diterima dan diakui oleh dunia, kami 

terkadang kompromi dengan berbagai kejahatan dan 
ketidakadilan. Kami meninggalkan jalan Tuhan hanya karena 
takut ditolak oleh manusia. Kami mohon: 

U : (Menyanyikan “Ya Tuhanku, Ya Tuhanku” NKB 29) 
   

PL2 : Ketika kemarahan menguasai diri, kami sering mengumpat serta 
mengancam orang lain. Perkataan dan perbuatan kami sering 
mengandung kebencian dan penolakan terhadap sesama, terutama 
bagi mereka yang tidak sejalan dengan kami. Kami mohon: 

U : (Menyanyikan “Ya Tuhanku, Ya Tuhanku” NKB 29) 
   
 

PL2 : Tuhan, dengarkanlah permohonan kami. 
U : Amin. 

 

Berdiri 
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8. BERITA ANUGERAH 
PF : "Demikian juga kamu sekarang diliputi dukacita, tetapi Aku akan 

melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada 
seorangpun yang dapat merampas kegembiraanmu itu dari 
padamu. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya kamu 
beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu 
menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah 
mengalahkan dunia." (Yohanes 16:22,33) 
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. 

U : Syukur kepada Allah. 
 

 

(SALAM DAMAI) 
 

 

9.  NYANYIAN JEMAAT – “Tiap Langkahku” NKB 188:1,2 
 
Semua  Tiap langkahku diatur oleh Tuhan 
   dan tangan kasih-Nya memimpinku. 
   Di tengah badai dunia menakutkan, 
   hatiku tetap tenang teduh. 
   Tiap langkahku ‘ku tahu yang Tuhan pimpin; 
   ke tempat tinggi ‘ku dihantar-Nya, 
   hingga sekali nanti aku tiba 
   di rumah Bapa surga yang baka. 
 
Semua  Di waktu imanku mulai goyah 
   dan bila jalanku hampir sesat, 
   ‘ku pandang Tuhanku, Penebus dosa, 
   ‘ku teguh sebab Dia dekat. 
   Tiap langkahku ‘ku tahu yang Tuhan pimpin; 
   ke tempat tinggi ‘ku dihantar-Nya, 
   hingga sekali nanti aku tiba 

di rumah Bapa surga yang baka. 
 
 

Duduk 
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10. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 
 

11. PEMBACAAN ALKITAB – Lukas 13:31-33 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HOSIANA!” 
 

Semua : “Hosiana”   KJ 473a 

 
 

12. KHOTBAH  
 
13. SAAT TEDUH 
 
14. PADUAN SUARA / KELOMPOK VOKAL 
 
15. PENGAKUAN IMAN 

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

 

Aku percaya kepada Allah, . . . 
 
 

Duduk 
 
 

16. DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami) 
 
17. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3) 

 
a. Ajakan Persembahan 

PL3 : Saudara-saudari, rasul Paulus berkata: 
  “Aku bersyukur kepada Dia, yang menguatkan aku, yaitu 

Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan 
mempercayakan pelayanan ini kepadaku – Malah kasih karunia 
Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku 
dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus.” (1Timotius 1:12,14) 
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b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   
   “Buatlah P’litaku T’rus Bernyala” KMM 109:1,2,4,5 

 
Semua Buatlah p’litaku t’rus bernyala, 

Tuhan, b’rikanlah minyaknya. 
Buatlah p’litaku t’rus bernyala, 
hingga Fajar Agung merekah. 
Hosiana, hosiana, Maharaja alam semesta. 
Hosiana, hosiana, Maharaja semesta. 

 

Laki-laki Buatlah ‘ku tetap pengikut-Mu 
dan penjala manusia. 
Buatlah ‘ku tetap pengikut-Mu 
hingga Fajar Agung merekah. 

Semua Hosiana, hosiana, Maharaja alam semesta. 
Hosiana, hosiana, Maharaja semesta. 

 
Perempuan Buatlah ‘ku tetap mengasihi, 

melayani di dunia. 
Buatlah ‘ku tetap mengasihi 
hingga Fajar Agung merekah. 

Semua Hosiana, hosiana, Maharaja alam semesta. 
Hosiana, hosiana, Maharaja semesta. 

 
Semua Buatlah ‘ku selalu percaya 

dan tekun hingga akhirnya. 
Buatlah ‘ku selalu percaya 
hingga Fajar Agung merekah. 
Hosiana, hosiana, Maharaja alam semesta. 
Hosiana, hosiana, Maharaja semesta. 

 

Berdiri 
 

c. Doa persembahan 
 
 

18. NYANYIAN JEMAAT – “Tuhan, Pimpin Anak-Mu” KJ 413:1,2 
 
Semua Tuhan, pimpin anak-Mu, agar tidak tersesat. 

Akan jauhlah seteru, bila Kau tetap dekat.  
Tuhan, pimpin! Arus hidup menderas; 
agar jangan ‘ku sesat, pegang tanganku erat. 
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Semua Hanya Dikau sajalah Perlindungan yang teguh. 
Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh.  
Tuhan, pimpin! Arus hidup menderas; 
agar jangan ‘ku sesat, pegang tanganku erat. 

 
 
19. PENGUTUSAN 

PF : Pergilah, tetaplah teruskan perjalananmu! 
U :  Walaupun banyak tantangan dan ancaman, kita akan terus 

berjalan bersama Yesus untuk menyatakan kehendak Bapa 
bagi dunia. Kita percaya, Dia selalu memimpin, menyertai, dan 
memegang tangan kita.  

 
 

20. BERKAT 
PF : “Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil 

kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan 
melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan 
kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang 
empunya kuasa sampai selama-lamanya! Amin.” (1Petrus 5:10-11) 

U : “Amin” NKB 228c 

 
 
 

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab) 
 
 

21. NYANYIAN JEMAAT – “Tuhan, Pimpin Anak-Mu” KJ 413:3 
 
Semua Sampai akhir hidupku, Tuhan, pimpin ‘ku terus. 

K’lak kupuji, kusembah Kau Tuhanku Penebus. 
 Tuhan, pimpin! Arus hidup menderas; 

agar jangan ‘ku sesat, pegang tanganku erat. 
  


