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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 : Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, 
U : aku hendak masuk ke dalamnya, 
  hendak mengucap syukur kepada TUHAN.  
PL1 : Inilah pintu gerbang TUHAN, 
U : orang-orang benar akan masuk ke dalamnya.  
PL1 : Aku bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau telah menjawab aku 
U : dan telah menjadi keselamatanku. 
PL1 : Diberkatilah dia yang datang dalam nama TUHAN! 
U : Kami memberkati kamu dari dalam rumah TUHAN. 
  (Mazmur 118:19-21,26) 
 

2. NYANYIAN JEMAAT – “Hosana” NKB 74:1,2 
 

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

Semua  Hosana, Hosana, Hosana! 
Hosana pujilah terus, nyanyikanlah syukur, 
kepada Yesus, Penebus, dendangkanlah mazmur! 

   Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya! 
Hai putra-putri, nyanyilah bersama malak-Nya! 
Hai putra-putri, nyanyilah, suaramu angkatlah! 
Hai putra-putri, nyanyilah bersama malak-Nya! 

 
Semua  Hosana, Hosana, Hosana! 
   Hosana! Lihat Rajamu berjalan dengan gah 
   Khalayak ramai berseru: “Ikutlah menyembah!” 
   Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya! 

Hai putra-putri, nyanyilah bersama malak-Nya! 
Hai putra-putri, nyanyilah, suaramu angkatlah! 
Hai putra-putri, nyanyilah bersama malak-Nya! 
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3. VOTUM 
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, Sang Pencipta, 

Penyelamat, dan Pembaru kehidupan. 
U : (Menyanyikan “Amin” KJ 476b) 

 
 
4. SALAM 

PF : Damai sejahtera Allah menyertai kita! 
U : Ya, damai-Nya beserta kita! 
 

Duduk 

 
5. NAS PEMBUKA 

PL2 : Saudara-saudari, ada tertulis: 
  "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-

sorailah, hai puteri Yerusalem! Lihat, rajamu datang kepadamu; 
ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor 
keledai, seekor keledai beban yang muda." (Zakharia 9:9) 

 
6.  NYANYIAN JEMAAT – “Keledai” KC 81:1,2 

 
 
 

Pemandu  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semua  Keledai beruntung yang dipilih oleh Tuhan, 
    ke Yerusalem membawa Yesus dielukan: 
    Ho-ho-ho, Hosana, hidup Putra Daud! 
    Ho-ho-ho, Hosana, hidup Putra Daud! 
    Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan! 
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7. LILIN PRAPASKAH dan PENGAKUAN DOSA 
 
PL2 : Semua orang ingin mendapatkan sesuatu yang berharga, namun 

tidak banyak yang rela memberikan apa yang dimilikinya bagi 
orang lain. Yesus datang dan memberi teladan dengan cara 
menyerahkan diri-Nya sendiri demi keselamatan seluruh dunia. 
Saat ini, kita pun diajak untuk memasuki Yerusalem bersama-
Nya. Relakah kita memberi diri berpartisipasi dalam karya-Nya 
demi kehidupan banyak orang? 

   
Hening 

   
PL2 : Ketika memadamkan lilin ini, kita menyadari betapa sia-sianya 

hidup yang tidak dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. 
 

Lilin Prapaskah VI dipadamkan 

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

 
 
PL2 : Mari kita berdoa. 
  Ya Tuhan, kami datang dan mengaku dosa kepada-Mu dalam doa 

pribadi kami. 
 

(umat melakukan doa pengakuan dosa secara pribadi) 
 

PL2 : Kami bersorak sebagai penggemar-Mu, namun tidak memberikan 
diri secara total sebagai pengikut-Mu. Tak jarang kami pun 
menolak untuk terlibat dalam berbagai pelayanan yang Engkau 
percayakan bagi kami. Kami mohon: 

U : (Menyanyikan “Ya Tuhanku, Kasihanilah Daku” NKB 28) 
 
PL2 : Tuhan, dengarkanlah permohonan kami. 
U : Amin. 

 

Berdiri 
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8. BERITA ANUGERAH 
 

PF : "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman; itu 
bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil 
pekerjaanmu: jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena 
kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk 
melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. 
Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya." (Efesus 2:8-10) 

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

 

(SALAM DAMAI – membuat tanda simbolik) 
 

9.  NYANYIAN JEMAAT – “Yesus Tuhanku, Dialah Segalanya” NKB 121:1,4 
 

 Semua   Yesus Tuhanku, Dialah segalanya; 
dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku! 

    Dialah Sahabatku paling akrab dan teguh; 
Dia kupegang selalu: Yesus Jurus’lamatku. 

     Yesus Tuhanku, Dialah segalanya; 
dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku! 

 

 Semua   Dia mengajariku maksud Allah bagiku: 
     ikut mengabdikan diri dalam karya Tuhanku. 

Yesus Tuhanku, Dialah segalanya; 
dalam pergumulan dunia, Yesus Tuhanku! 

 

Duduk 
 

10. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

11. PEMBACAAN ALKITAB – Matius 21:1-11 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, HOSIANA!” 

 

Semua : “Hosiana”  KJ 473b 

 
 

12. KHOTBAH  
 

13. SAAT TEDUH 
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14. PENGAKUAN IMAN 
PL3 : Dengan sikap berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman 

kita menurut Pengakuan Iman Rasuli: 
 

Aku percaya kepada Allah, . . . 
 
 

Duduk 

 
15. DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami) 
 
16. 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) 
  Apabila bapak, ibu, saudara-saudari ingin memberikan 

persembahan, dapat dilakukan melalui transfer ke 
rekening gereja. Tuhan memberkati. 

 
b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   

   “Bagi Yesus Kuserahkan” KJ 363:1,2 
 
Semua Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya; 
 hati dan perbuatanku, pun waktuku milik-Nya. 
 Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milik-Nya. 
 Bagi Yesus semuanya, pun waktuku milik-Nya. 
 
Semua  Tanganku kerja bagi-Nya, kakiku mengikut-Nya; 
    mataku memandang Yesus; yang kupuji Dialah! 
 Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah! 
    Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah! 
 

Berdiri 

 
c. Doa persembahan 
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17. NYANYIAN JEMAAT – “Tuhan Memanggilmu” NKB 126:1 
 
Semua  Tuhan memanggilmu, hai dengarlah: 
   “Apa pun yang terbaik, ya b’rikanlah!” 
   Dan jangan kaukejar hormat semu, 
   muliakan saja Yesus, Tuhanmu. 
   Tiap karya diberkati-Nya, 
   namun yang terbaik diminta-Nya. 
   Walaupun tak besar talentamu, 
   b’ri yang terbaik kepada Tuhanmu. 

 

18. PENGUTUSAN 
PF : Pergilah, berpartisipasilah dalam karya keselamatan yang sedang 

Tuhan kerjakan! 
U :  Kita memberikan diri seutuhnya untuk dipakai oleh Tuhan dan 

melakukan pelayanan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Nya. 
 

19. 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” PKJ 292 

 
 

(Sebelum turun dari mimbar, PF Mengucapkan: 
“Selamat Hari Minggu, Tuhan beserta kita!”) 

 
 

20. NYANYIAN JEMAAT – “Tuhan Memanggilmu” NKB 126:2 
 
Semua  Sanjungan dunia jauhkanlah 
   dan jangan kaudengar godaannya. 
   Layani Tuhanmu dalam jerih, 
   dalam hidupmu yang t’lah kauberi. 
   Tiap karya diberkati-Nya, 
   namun yang terbaik diminta-Nya. 
   Walaupun tak besar talentamu, 
   b’ri yang terbaik kepada Tuhanmu. 

 


