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UCAPAN SELAMAT DATANG 

P Selamat malam,  

Dengan rasa sukacita, kami mengucapkan selamat datang dalam 

ibadah hari doa GPIB. 

Di  hari  doa ini, kita semua akan memuliakan Tuhan dengan 

menyanyi dan  menikmati Firman Tuhan.   

Secara khusus, kita akan mengambil bagian dalam aksi doa secara 

pribadi  maupun bergantian atau  bersama-sama . . . .  

Mari kita siapkan diri dan selamat beribadah. 
 

 

UNGKAPAN SITUASI  

P Apakah yang akan kita katakan kepada orang yang mengkhianati 

kita? 

 Apakah yang akan kita lakukan jika semua orang meninggalkan 

kita? 

 Apakah yang akan kita katakan kepada orang yang bersumpah 

tidak mengenal kita? 

 ……………. 

 Yesus yang adalah Guru dikhianati murid-Nya Yudas hanya karena 

harta, 

 Dengan 30 keping perak ia menyerahkan Yesus dengan tanda 

istimewa sebuah ciuman, 

 Namun, Yesus sedia menyerahkan diri bahkan mengorbankan diri 

untuk salah yang tidak dibuat-Nya, 

 Yesus telah mengajarkan apa yang harus kita katakan, 

 Iapun telah memperlihatkan apa yang harus kita lakukan,  

 Sekalipun Dikhianati, ditinggalkan, di caci dan disiksa….. 

 Ia tetap mengampuni... 

 Karena kasih-Nya lebih besar dari apapun. 

Marilah, saat ini kita merenung akan sengsara Yesus, 

Karena kasih-Nya yang besar maka kita selamat. 

 

U   ‘KU INGIN MENGHAYATI 

    Kidung Jemaat No 158 : 12,3 

  Syair : Ik Wil Mij Gaan Vertroosten, Anonim Belanda, 1539 

  Terjemahan : H. A PAndopo/Subronto K Atmojo 1979/1982  

  Lagu : Belanda 1539 
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Kantoria   ‘Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku. 

    Semoga kudapati, ya Yesus, rahmat-Mu! 

    Beban kesalahanku membuatku lelah; 

                berilah hidup baru, ya Yesus, tolonglah! 

 

 

Semua   O, ingat akan daku yang hilang tersesat; 

  bertimbunlah dosaku yang menekan berat. 

  Jalan-Mu kulalaikan, hidupku bercela; 

  Engkau penuh kebaikan, ya Yesus, tolonglah! 

 

 Waktu yang Kauberikan  terbuang olehku; 

 tidak kuperhatikan nasihat sabda-Mu. 

 Jiwaku menderita dan berkeluh-kesah; 

 O, Sumber sukacita, ya Yesus, tolonglah! 

 

MENGHADAP TUHAN 
 

P Di hari DOA GPIB ini,  

Dengan hening dalam damai Kristus, mari BERDIRI dan kita 

memuliakan Tuhan pencipta hidup ini. 

 

u      ‘WAKTU DOA YANG KUDUS 

 (Gita Bakti No 298) 
"Tis the Blessed Hour of Prayer 

Fanny J. Crosby (1820-1015), terj. Tim Kerja Gita Bakti 2009 

William Howard Doane (1832-1915) 
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Semua

 

 
  
 Perempuan 

Waktu doa yang kudus, kala Tuhan dekat; 

Ia mau mendengarkan keluh anak-Nya. 

Bawalah kepada-Nya jiwa yang berkesah. 

Lipur hati terluka, 0h, betapa indahnya. 

Refrein…(semua) 

Waktu doaku, saat yang kudus 

Lipur hati terluka, oh betapa indahnya 
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Semua 

Dalam doa yang kudus harus yakin teguh. 

Tuhan pasti berikan berkat-Nya penuh. 

Kehendak-Nya ikutlah, jangan bimbang resah 

Lipur hati terluka, oh, betapa indahnya 

             Refrein…(semua) 

Waktu doaku, saat yang kudus 

Lipur hati terluka, oh betapa indahnya 

 
DOA PEMBUKAAN  

P Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus,  

 sumber kehidupan dan sukacita kami! 

Di  minggu  prapaskah ini kami mengingat dan merenungkan 

kembali  penderitaan dan kematian-Mu Yesus, yang membebaskan 

kami dari dosa dan maut. 

 . . .  . . …. 

 Ya Tuhan, tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan jahat 

dalam diri kami ... 

Kuatkanlah kami memenangkan kehendak baik yang Tuhan 

tanamkan di hati kami sewaktu menciptakan kami. 

Melalui Kristus Juruselamat, kami berdoa.  

  Amin. 
 

 

 

MAZMUR HARI  INI                        MAZMUR 85 : 1 - 8 

 dibaca bergantian, lalu duduk 

 

U           KARNA KASIHNYA PADAKU 

Syair dan lagu: Debora Samudera, +/- 1972 

 

Kasih-Nya padaku Yesus datang ke dunia; 

Ia t’lah memb’ri hidup-Nya gantiku yang bercela. 

Refrein: 

O, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya! 

Kasih Jurus’lamat dunia menebus manusia. 
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do = f MM + 120

1 . 3 . 1 6    . 5    . 1 . 3 . 1 5 .

Ho          - si  - a    - na, ho          - si  - a -

5 . 5 ' 3  4   5 6 . . 5 5 . . 0

na, ho     -   si  - a            - na.

Dengan sabar dan hikmat-Nya Yesus pimpin hidupku; 

Firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. 

Refrein: 

O, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya! 

Kasih Jurus’lamat dunia menebus manusia. 

 
 

PEMBERITAAN  FIRMAN 
 

Doa mohon bimbingan Roh Kudus 

semua berdiri 

 

Pembacaan  Alkitab                        MARKUS 14 : 10 -11 

 

Gita Bakti No 397 

 

 

 

 

 

 

 

 

duduk 

R E N U N G A N “ HARGA SEBUAH PENGHIANATAN” 

 

NYANYIAN UMAT 

 

LAWANLAH GODAAN 

(Kidung Jemaat No 436 : 1 - 3) 

Syair dan lagu: Yield Not to Temptation,  

Horatio R. Palmer, 1868, 

Terjemahan: Yamuger, 1984 
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Perempuan Lawanlah godaan, s’lalu bertekun; 

tiap kemenangan kau tambah teguh; 

nafsu kejahatan harus kautentang; 

harap akan Yesus: pasti kau menang. 

Refrein: 

Semua  Mintalah pada Tuhan, agar kau dikuatkan; 

Ia b’ri pertolongan: pastilah kau menang 

 

Laki-laki Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah; 

tindakanmu tulus tiada bercela: 

junjung kebenaran, hidup dalam t’rang, 

harap akan Yesus: pasti kau menang. 

Refrein: 

Semua  Mintalah pada Tuhan, agar kau dikuatkan; 

Ia b’ri pertolongan: pastilah kau menang 

 

Semua Allah memberikan tajuk mulia 

bagi yang berjaya di dalam iman; 

Kristus memulihkan kau yang tertekan, 

harap akan Yesus: pasti kau mena 

Refrein: 

Mintalah pada Tuhan, agar kau dikuatkan; 

Ia b’ri pertolongan: pastilah kau menang 
 

 

 

DOA FRANSISKUS ASISI dan DOA  SYAFAAT  

P Tuhan, Jadikanlah kami pembawa damai, 

Bila terjadi kebencian, 

 U  jadikanlah kami pembawa cinta kasih, 

Bila terjadi penghinaan,  

jadikanlah kami pembawa pengampunan, 

Bila terjadi perselisihan,  

jadikanlah kami pembawa kerukunan, 

Bila terjadi kebimbangan,  

jadikanlah kami pembawa kepastian, 

Bila terjadi kesesatan,  

jadikanlah kami pembawa kebenaran, 
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Bila terjadi kecemasan,  

Jadikanlah kami pembawa harapan, 

Bila terjadi kesedihan,  

jadikanlah kami sumber kegembiraan, 

Bila terjadi kegelapan,  

jadikanlah kami pembawa terang, 

Amin.  

 

     ……………………………….. Doa Pribadi………………………….... 

 

Pokok  Doa Syafaat (didoakan oleh PF) 

 Kesatuan nasional dan kebaikan tuhan  bagi  indonesia keamanan dan 
kerukunan lingkungan masyarakat 

 Persekutuan, pelayanan dan kesaksian gpib   

 Tanggung-jawab para pimpinan dan pelayan  

 Hubungan umat tuhan dengan tuhan,   

 Pergumulan jemaat dalam kepengurusan yang baru, 

 Dalam menghadapi pemilihan kepala daerah di tahun 2018 

 Doa pribadi bukan sekedar supaya lepas dari masalah, tetapi agar 
menjadi saluran berkat untuk semua orang. 

 

 

NYANYIAN UMAT 

 SEJENAK AKU MENOLEH  

( Pelengkap Kidung Jemaat No 244) 

Syair dan lagu: Pontas Purba, 1991 

Sejenak aku menoleh pada jalan yang t’lah kutempuh. 

Kasih Tuhan kuperoleh, membuatku tertegun. 

Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa t’rang. 

Tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. 

Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. 

Perempuan Bukan kar’na aku baik dipegang-Nya tanganku erat. 

Laki-laki Bukan pula orang laik, hingga aku didekap. 
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Semua O, betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. 

Dengan apa kunyatakan kasih Tuhan yang ajaib? 

Kulakukan, kusebarkan kasih Tuhan yang ajaib. 

 

 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P MAZMUR 96:7-9 berkata : Kepada TUHAN, hai suku-suku bangsa, 
kepada TUHAN sajalah kemuliaan dan kekuatan! Berilah kepada 
TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke 
pelataran-Nya! Sujudlah menyembah kepada TUHAN dengan 
berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapan-Nya, hai segenap bumi! 

 

Umat Tuhan, kini marilah masing-masing memberikan dengan 
sukarela persembahan syukur kita.. 

 

U  KU BRIKAN BAGIMU TUBUHKU, DARAHKU  

Nyanyian Kidung Baru No 084 

Syair: I Gave My Live for Thee; Frances Ridley Havergal, 

Terjemahan: Tim Nyanyian GKI, 

Lagu: Philip P. Bliss 

 

 
 

 

TahtaKu mulia; dan rumah yang gelap, 

telah ‘Ku tinggalkan, demi dunia gelap. 

‘Ku tinggalkan semuanya; apakah balasmu? 

‘Ku tinggalkan semuanya; apakah balasmu? 
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‘Ku sudah disesah, tersiksa dan pedih, 

supaya hilanglah dosamu yang keji. 

‘Ku pikul salib bagimu; apakah balasmu? 

‘Ku pikul salib bagimu; apakah balasmu? 

 

…….Umat Diberi kesempatan  memberikan persembahan. 

 

Dan dari rumahKu, ‘Ku bawa bagimu 

kes’lamatan penuh, ampunan, kasihKu. 

Bagimu ‘Ku b’ri kurnia; apakah balasmu? 

Bagimu ‘Ku b’ri kurnia; apakah balasmu? 

 umat berdiri 

DOA  SYUKUR  

P  Umat Tuhan, marilah berdoa 

 Allah Mahabaik, Engkau melimpahkan berkat dan anugerah  

 dalam kehidupan kami setiap saat.  

 Kami bersukacita, sebab dengan senang dan ketulusan hati,  

 kami dapat memberikan persembahan ini.  

 

U  Sebagai satu persekutuan yang beribadah  

kepada-Mu, kami memuliakan Engkau.  

Melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami alami  

kasih dan pengampunan-Mu yang menyelamatkan.  

 

 Kini, kami menyerahkan persembahan ini  

 dalam pemeliharaan-Mu, ya Bapa. 

 Buatlah pekerjaan dan pelayanan gereja-Mu, 

 berkenan bagi-Mu dan menjadi berkat 

 demi keadilan dan kesejahteraan sesama manusia.  

dalam nama Yesus Sumber Hidup kami berdoa. 

A m i n  

                                                        duduk 
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PENGUTUSAN   
 

WARTA  KELUARGA 

 

PF        Hanya  karena  Allah di dalam Kristus yang dapat memikul sengsara 

dan penderitaan kita. 

Indahnya ... Ia berpihak kepada kita  yang mengasihi DIA. 

Tetaplah tinggal di dalam-Nya dan jadilah saksi melalui hidup kita. 

 

berdiri 
U        TINGGALLAH DALAM YESUS 

(Kidung Jemaat No 356 ) 

Syair dan lagu: Nande Rohani Bangun, 1983, 

berdasarkan Yohanes 15:1-8 

 

Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, 

b’lajarlah Firman Tuhan, taat kepada-Nya. 

Tinggallah dalam Yesus, andakan kuasa-Nya. 

Dialah Pokok yang benar, kitalah ranting-Nya 

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 
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do = es MM + 92

5 . 4 3 . 3 . 2 1 . 3 3 5 3 3 1 ' 3 1 2 1 . .

A   - min, a   - min, ya, be - nar a  - da- nya, a    - min.

5 . 4 3 . ' 6 5 6 5 . . ' 3 3 5 3 3 1 ' 3 1 2 1 . .

A   - min, a   - min, ya, be - nar a  - da- nya, a    - min.

B E R K A T   

PF  . . . 

 

 `  
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