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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 : Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, 
U : jiwaku haus kepada-Mu, 
PL1 : tubuhku rindu kepada-Mu, 
U : seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair.  
PL1 : Demikianlah aku memandang kepada-Mu di tempat kudus, 
U : sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu.  
PL1 : Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari pada hidup; 
U : bibirku akan memegahkan Engkau.  
PL1 : Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku 
U : dan menaikkan tanganku demi nama-Mu.  
PL1 : Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, 
U : dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji.  
PL1 : Apabila aku ingat kepada-Mu di tempat tidurku, 
U : merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, – 
PL1 : sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, 
U : dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai.  
PL1 : Jiwaku melekat kepada-Mu, 
U : tangan kanan-Mu menopang aku. (Mazmur 63:2-9) 
 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Tuhan Allah Hadir” KJ 17:1,3,7 
 

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

Semua Tuhan Allah hadir pada saat ini. 
Hai sembah sujud di sini. 
Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, 
tunduklah menghadap Dia. 
Marilah, umat-Nya, 
hatimu serahkan dalam kerendahan. 
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Semua Kami menanggalkan hasrat sia-sia, 
keinginan manusia; 
jiwa-raga kami, hidup seluruhnya, 
Tuhan, Kaulah yang empunya. 
Dikaulah, Yang Esa, 
patut dimuliakan seberhana alam. 

 

Semua Jadikanlah aku hamba bersahaja 
dalam damai dan sejaht’ra. 
Sucikanlah aku, agar Kau kupandang 
dalam roh dan kebenaran. 
Arahku pada-Mu: 
wajah-Mu kucari kini dan abadi. 

 

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 : Saudara-saudari, ada tertulis: 
  "Carilah TUHAN selama Ia berkenan ditemui; berserulah kepada-

Nya selama Ia dekat! Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, 
dan orang jahat meninggalkan rancangannya; baiklah ia kembali 
kepada TUHAN, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada 
Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya." 
(Yesaya 55:6-7) 
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6.  NYANYIAN JEMAAT – “Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil” 
KJ 353:1,4 

 
Semua Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, 

memanggil aku dan kau. 
Lihatlah Dia prihatin menunggu, 
menunggu aku dan kau.  
“Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah!” 
Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, 
“Kau yang sesat, marilah!” 

 

Semua Yesus berjanji memb’rikan kasih-Nya 
kepada aku dan kau. 
Ia mengampuni orang berdosa 
seperti aku dan kau. 
“Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah!” 
Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, 
“Kau yang sesat, marilah!” 
 
 

7. LILIN PRAPASKAH dan PENGAKUAN DOSA 
 

PL2 : Yesus selalu menjadikan diri-Nya sebagai teladan kepada para 
pengikut-Nya. Bagi Dia, keteguhan dalam memegang kehendak 
Allah akan membawa manusia pada kesucian hidup yang sejati. 
Manusia memang telah berdosa, namun masih ada kesempatan 
untuk menikmati keselamatan. Pertobatan menjadi titik balik dari 
sebuah kejahatan yang berujung kehancuran, menuju kebaikan 
dan kebahagiaan di dalam kerajaan Allah. 

 

  Bersediakah kita merelakan diri untuk hidup dalam pertobatan? 
   

Hening 
   
PL2 : Ketika kita memadamkan lilin ini, kita mengakui betapa celakanya 

kehidupan yang menentang kehendak Tuhan. 
 

Lilin Pra Paskah III dipadamkan 

 
U : (Menyanyikan “Tuhan, Kasihani” KJ 42) 
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PL2 : Ya Tuhan, kami sering lemah dan mudah tergoda. Kami 
cenderung mengikuti ego kami, lalu mencari pembenaran atas 
semua perbuatan kami, walaupun bertentangan dengan 
kehendak-Mu. Mulut kami mengucapkan firman, namun langkah 
kami berbalik meninggalkan-Mu. Kami mohon: 

U (Menyanyikan “Tuhan, Kasihani” KJ 42) 

 
 
PL2 : Terkadang kami merasa senang ketika melihat kegagalan dari 

orang-orang yang kami benci. Kami hidup dalam kesombongan, 
merasa yang paling baik dan benar, lalu meremehkan sesama. 
Kami mohon: 

U : (Menyanyikan “Tuhan, Kasihani” KJ 42) 
 
PL2 : Tuhan, dengarkanlah permohonan kami. 
U : Amin. 

 
Berdiri 

 
8. BERITA ANUGERAH 

 

PF : "Aku akan mengarahkan mata-Ku kepada mereka untuk kebaikan 
mereka, dan Aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. 
Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya; Aku akan 
menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu 
hati untuk mengenal Aku, yaitu bahwa Akulah TUHAN. Mereka 
akan menjadi umat-Ku dan Aku ini akan menjadi Allah mereka, 
sebab mereka akan bertobat kepada-Ku dengan segenap 
hatinya." (Yeremia 24:6-7) 

  Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. 
U : Syukur kepada Allah. 

 
(SALAM DAMAI) 

 
 
 
 
 



 6 

9.  NYANYIAN JEMAAT – “Perubahan Besar” PKJ 239:1,2 
 

Semua  Perubahan besar di kehidupanku 
sejak Yesus di hatiku; 
di jiwaku bersinar terang yang cerlang 
sejak Yesus di hatiku.  

   Sejak Yesus di hatiku, 
sejak Yesus di hatiku, 
jiwaku bergemar bagai ombak besar . . . 
sejak Yesus di hatiku. 

 

Semua  Aku tobat, kembali ke jalan benar 
sejak Yesus di hatiku; 
dan dosaku dihapus, jiwaku segar 
sejak Yesus di hatiku.  
Sejak Yesus di hatiku, 
sejak Yesus di hatiku, 
jiwaku bergemar bagai ombak besar . . . 
sejak Yesus di hatiku. 

 

Duduk 
 

10. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

11. PEMBACAAN ALKITAB – Lukas 13:1-9 
 

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 
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16. DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami) 
 

17. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3) 
 

a. Ajakan Persembahan 
PL3 : Saudara-saudari, pemazmur berkata: 
  “Serahkanlah hidupmu kepada TUHAN dan percayalah 

kepada-Nya, dan Ia akan bertindak” (Mazmur 37:5) 
 

b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   
   “Berserah Kepada Yesus” KJ 364:1,2,4 

 
Perempuan Berserah kepada Yesus 

tubuh, roh, dan jiwaku; 
kukasihi, kupercaya, 
kuikuti Dia t’rus.  

Semua  Aku berserah, aku berserah; 
kepada-Mu, Jurus’lamat, 
aku berserah! 

 
Semua  Berserah kepada Yesus 

di kaki-Nya ‘ku sujud. 
Nikmat dunia kutinggalkan; 
Tuhan, t’rima anak-Mu! 

   Aku berserah, aku berserah; 
kepada-Mu, Jurus’lamat, 
aku berserah! 

 
Laki-laki  Berserah kepada Yesus 

kuberikan diriku. 
B’ri kasih-Mu dan kuasa-Mu, 
ya, berkati anak-Mu! 

Semua  Aku berserah, aku berserah; 
kepada-Mu, Jurus’lamat, 
aku berserah! 
 
 

Berdiri 

 
 

c. Doa persembahan 
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18. NYANYIAN JEMAAT – “Ikut Dikau Saja, Tuhan” KJ 376:1,3 
 
Semua Ikut Dikau saja, Tuhan, jalan damai bagiku; 

aku s'lamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. 
Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi pada-Mu: 
Dalam Dikau, Jurus'lamat, 'ku bahagia penuh! 

 
Semua Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, 

hanya turut kehendak-Mu dan pada-Mu berserah. 
  Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi pada-Mu: 

Dalam Dikau, Jurus'lamat, 'ku bahagia penuh! 
 

19. PENGUTUSAN 
PF : Pergilah, hiduplah dalam pertobatan! 
U :  Kita berusaha untuk menanggalkan dan meninggalkan cara 

hidup lama, serta setia mengikuti kehendak Tuhan.  
  Kita akan terus mengupayakan hidup yang berbuah bagi 

kemuliaan nama-Nya.  
 

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 – “Ikut Dikau Saja, Tuhan” KJ 376:4 
 
Semua Ikut dalam kesucian, lahir, batin yang bersih; 

aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. 
 Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi pada-Mu: 

Dalam Dikau, Jurus'lamat, 'ku bahagia penuh! 


