
GEREJA KRISTEN JAWA BEKASI 

TATA IBADAH RABU ABU 

RABU, 2 MARET 2022 
 

I. Persiapan Ibadah 

a. Pembagian tugas 

b. Doa konsistori 

 

II. Ibadah Pembuka 

a. Penyalaan Lilin Ibadah 

b. Ucapan selamat datang beribadah kepada umat  

c. Loceng dibunyikan 3x 

d. Jemaat masuk dalam hadirat Allah dengan pujian dari KJ. 29:1-3 

 

DI MUKA TUHAN YESUS 

 

1. Di muka Tuhan Yesus  

betapa hina diriku. 

Kubawa dosa-dosaku  

di muka Tuhan Yesus. 

 

2. Di muka Tuhan Yesus  

tersungkur kar'na dosaku, 

kubuka kerinduanku  

di muka Tuhan Yesus. 

 

3. Di muka Tuhan Yesus  

'ku insaf akan salahku; 

bertobat kini hatiku  

di muka Tuhan Yesus. 

 

(Sementara umat memuji Tuhan pelayan ibadah masuk melalui pintu utama dan 

berbanjar di depan menghadap mimbar)  

 

M :  Kami datang bersimpuh di hadapanMu 

Memberanikan diri kami sebagai abu dan mengaku 

"Debulah aku di alas kakiMu Tuhan" 

Dan Engkau limpah dengan kasih dan ampunan 

 



KasihMu mengangkat ku dari lilitan dosa yang membawa pada maut 

KasihMu menjadikanku anak yang tahu rencana dan karyaMu 

KasihMu menggandengku melangkah bersamaMu 

KasihMu mengutusku untuk berani mengerjakan panggilanMu 

 

DarahMu membersihkan  

DarahMu menyucikan 

DarahMu mengubahkan 

DarahMu Mempersekutukan 

 

M :  Mari sembah Tuhan dengan hati bersyukur dan nyanyikan dari KJ. 4:1 

 

HAI MARI SEMBAH 

 

Hai mari sembah Yang Mahabesar,  

nyanyikan syukur dengan bergemar. 

Perisai umatNya, Yang Mahaesa,  

mulia namaNya, takhtaNya megah! 

 

(Pelayan Tuhan menuju tempat masing-masing) 

 

e. Votum dan Salam 

Nyanyian Pembuka  KJ. 4:2,5,6  

 

HAI MARI SEMBAH 

 

2. Hai masyhurkanlah keagunganNya;  

cahaya terang itu jubahNya. 

Gemuruh suaraNya di awan kelam;  

berjalanlah Dia di badai kencang. 

 

5. UmatMu lemah dan dari debu,  

tetap memegang janjiMu teguh. 

Kasih setiaMu berlimpah terus,  

ya Khalik, Pembela dan Kawan kudus! 

 

6. Ya Mahabesar, kekal kasihMu; 

malaikat memb'ri pujian merdu, 

pun kami, makhlukMu kecil dan lemah,  



mengangkat pujian serta menyembah. 

 

g.  Hukum kasih  

M :  1 Yohanes 1:9 "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, 

sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari 

segala kejahatan" Mazmur 86:5 "Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka 

mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru 

kepada-Mu."  

M :  Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah dengan berdoa secara pribadi 

(Doa pribadi…. "Inilah doa dan pengakuan kami di hadapanMu, di dalam nama 

Tuhan Yesus Kritus Amin)  

 

h.  Nyanyian Pengakuan  

 

SEJAUH TIMUR DARI BARAT 

 

Sejauh timur dari barat,  

Engkau membuang dosaku  

tiada Kau ingat lagi perlanggaranku 

Jauh kedalam jubir laut  

Kau melemparkan dosaku 

tiada Kau perhintungkan kesalahanku 

 

Betapa besar kasih  

pengampunanmu Tuhan  

tak kau pandang hina hati  

yang hancur 

 

Ku berterimakasih  

kepada-Mu ya Tuhan  

pengampunan yang Kau beri  

pulihkanku 

  

III. Ibadah Sabda 

a. Doa Epiklese 

b. Pembacaan Firman Mazmur 103:6-17 

c. Kotbah "Berani Mengakui Kelemahan" 

d. Saat Teduh 

e. Peneraan Abu 



• Pengantar 

• Nyanyian Selama Peneraan Abu  

 

HANYALAH DEBULAH AKU 

 

Hanya debulah aku 

di alas kaki-Mu, Tuhan 

Haus ‘kan titik embun 

Sabda penuh ampun 

 

Tak layak aku tengadah 

menatap wajah-Mu 

Namun ‘ku tetap percaya 

Maha rahim Engkau 

 

Ampun seribu ampun 

hapuskan dosa-dosaku 

Segunung sesal ini 

kuunjuk pada-Mu 

 

Tak layak aku tengadah 

menatap wajah-Mu 

Namun ku tetap percaya 

Maha rahim Engkau 

 

f. Doa Syafaat 

g. Pengakuan iman rasuli 

  

IV. Ibadah Syukur 

a. Ayat penghantar persembahan 1 Tawarikh 16:29 

"Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah 

menghadap Dia! Sujudlah menyembah kepada TUHAN dengan berhiaskan 

kekudusan." 

b. Nyanyian Syukur Persembahan  

 

BETAPA HATIKU BERTERIMKASIH 

 

Betapa hatiku berterima kasih Tuhan 

Kau mengasihiku, Kau memilikiku 



 

Reff: 

Hanya ini Tuhan persembahanku  

segenap hidupku, jiwa dan ragaku 

S'bab tak kumiliki harta kekayaan  

yang cukup berarti tuk kupersembahkan 

 

Hanya ini Tuhan permohonanku  

terimalah Tuhan persembahanku 

Pakailah hidupku sebagai alatMu seumur hidupku 

 

c. Doa Persembahan dan Bapa Kami 

 

V. Ibadah Penutup 

a. Pengutusan 

Nyanyian Kesanggupan Diutus 

 

BERSYUKURLAH 

 

Intro: 

Na. na. na. na.. Na. na. na. na.. 

Na. na. na. na.. Na. na. na. na.. 2x 

 

Haleluya kumemujiMu Tuhan  

karna kasihMU tak berkesudahan 

Biar yang bernapas memuji sang Raja 

di atas gunung dan di dalam samudra 

 

Tanganku kuangkat padaMu  

mensyukuri rahmat yang Kau bri 

Kakiku melompat bagiMu  

S’bab rahmatMu baru stiap pagi 

 

Reff: 

Bersyukurlah kepada Tuhan  

s’bab Ia baik, sbab Ia baik 

Bahwasanya untuk selamanya  

kasih setiaNyan, kasih setiaNya 

 



b. Berkat 

c. Nyanyian Penutup  

 

TERIMA KASIH TUHAN 

 

Terima kasih Tuhan untuk kasih setiaMu  

yang kualami dalam hidupku 

Terima kasih Yesus untuk kebaikanMu  

sepanjang hidupku 

 

Reff: 

Terima kasih Yesusku 

buat anugrah yang Kau bri 

S'bab hari ini, Tuhan adakan  

syukur bagiMu 

 


