Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (G.P.I.B)
JEMAAT ”IMMANUEL” DEPOK
Alamat : Jl. Pemuda No.70 Kota Depok (16431)
Telepon : (021) 7522859 Fax. : (021) 77210338
E-mail : gpibimmanueldepok@yahoo.com

HARI MINGGU V
PRAPASKAH
Minggu, 08 Maret 2020
PRAPASKAH
Masa ini dirayakan 7 minggu berturut-turut sebelum Paskah. Prapaskah
merupakan masa penyadaran diri dan pertobatan. Manusia berdosa
menerima anugerah keselamatan melalui kematian dan pengorbanan
Kristus di salib dan diundang untuk menerima kehidupan yang baru.
Warna Dasar : Ungu Tua
Lambang/Logo : Ikan (ICHTUS)
Warna Pinggir Ikan dan Huruf : Kuning
Tulisan : Yesus Kristus Anak Allah Juruselamat.
Arti :
Tanda ini merupakan suatu sandi rahasia di kalangan orang Kristen mulamula yang sedang mengalami penganiayaan; sehingga untuk menandai diri
mereka sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus dipergunakan
lambang ikan ini, yang dalam bahasa Yunani ”IXEYS” (Ichtus) yang berarti
ikan, tetapi secara hurufiah merupakan suatu singkatan dari Yesus Kristus,
Anak Allah, Juruselamat.

Pukul 06.00, 07.00, 09.00 & 18.00 WIB
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PERSIAPAN :

 Doa Pribadi Umat
 Latihan Lagu-lagu baru
 Doa para Presbiter di Konsistori (P.1.)

UCAPAN SELAMAT DATANG
P.2. Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu V Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita
lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan.
Pemberitaan Firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh :
(Pkl. 06.00 WIB) : Pdt. YOHANES NICO
(Pkl. 07.00 WIB) : Vik. VICTORIANA D. RESDAWATI
(Pkl. 09.00 WIB) : Pdt. Ny. YVONNE D. TAROREH-LOUPATTY
(Pkl. 18.00 WIB) : Pdt. RULLY ANTONIUS HARYANTO
(GPIB Jemaat "Air Hidup" Kamal, Madura)
AJAKAN BERIBADAH
P.2. Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir ditengah-tengah persekutuan kita.
I. MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN UMAT : GB. 23 : 1-2 “BERSORAKLAH, HAI ALAM SEMESTA”
1 Bersoraklah hai alam semesta : “Kau, Allahku!”
Di langit bergema pujian yang megah dan bumipun penuh pujian yang merdu.
Bersoraklah hai alam semesta :“Kau, Allahku!”
.. prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumen...
2 Bersoraklah, hai alam semesta: “Kau, Rajaku!”
Gereja bersyukur, bermadah, bermazmur. Di hati umat pun pujian menggema.
Bersoraklah, hai alam semesta: “Kau, Rajaku!”
VOTUM
P.F.
Umat

Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
1 . / 1 . //
A - min.

NAS PEMBIMBING
P.F.
“Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan
ditambahkan kepadamu. (Matius 6 : 33)
SALAM
P.F.
Umat

Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai kamu. ( I Kor. 1 : 3 )
DAN MENYERTAIMU JUGA.
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NYANYIAN UMAT : GB. 235 : 1-2 “BETAPA KAYA HIKMAT TUHAN”
Kantoria

Umat

2 Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia
dan bagi-Nya kemuliaan sampai selama-lamanya.
Ya! Sampai selama-lamanya.

duduk
PENGAKUAN DOSA
P.2. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa
kita: Kasihanilah kami, ya Allah menurut kasih setiaMu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut
rahmatMu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami
dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul
dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan Roh
yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapanMu, dan janganlah mengambil RohMu yang
kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang
daripadaMu dan lengkapilah kami dengan Roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon
kepadaMu. Amin.
NYANYIAN UMAT : KJ. 26 : 1, 2, 4 “MAMPIRLAH, DENGAR DOAKU”
Umat
1. Mampirlah, dengar doaku, Yesus Penebus.
Orang lain Kauhampiri, jangan jalan t‟rus.
Ref. Yesus, Tuhan, dengar doaku;
orang lain Kauhampiri, jangan jalan t‟rus.
Presbiter 2. Di hadapan takhta rahmat aku menyembah,
tunduk dalam penyesalan.Tuhan, tolonglah! (Ref. Semua)
Kantoria 4. Kaulah Sumber penghiburan, Raja hidupku.
Baik di bumi baik di sorga, siapa banding-Mu? (Ref. Semua)
BERITA ANUGERAH
P.F.

Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah
pengampunan seperti tertulis dalam Lukas 24 : 47 yang menyatakan "dan lagi: dalam namaNya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala
bangsa, mulai dari Yerusalem.” Berdasarkan Firman Tuhan tersebut maka sebagai Pelayan
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Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus.
Umat
SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.
NYANYIAN UMAT : GB 43 : 1-2 “MESKI TAK LAYAK DIRIKU”
Wanita

1 Meski tak layak diriku, tetapi kar'na darah-Mu
dan kar'na Kau memanggilku, 'ku datang pada-Mu

Pria

2 Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela,
darah-Mulah pembasuhnya;'ku datang pada-Mu.

PERINTAH HIDUP BARU
P.F. Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti tertulis dalam Yakobus 1 : 2-8
yang menyatakan ”Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu
jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu
menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya
kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun.Tetapi apabila di antara
kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, — yang
memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit — ,
maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali
jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombangambingkan kian ke mari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira, bahwa ia akan
menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam
hidupnya.” Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan
kesaksian kita di dunia.
NYANYIAN KEMULIAAN : GB. 385 “GLORIA”

duduk
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PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
II. PEMBERITAAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
P.F. Ya Tuhan curahkanlah Roh KudusMu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran dan hati
kami agar FirmanMu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami pahami
dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin.
PEMBACAAN ALKITAB
P.F.
Marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Hosiana!
Umat GB. 397 “HOSIANA”

P.3.

Bacaan Alkitab hari ini dari 2 Tawarikh 1 : 1-13 yang menyatakan ...........

P.F.

Hendaklah FirmanNya diam dengan segala kekayaannya di antara saudara dan ucaplah syukur
kepada Allah.

Umat GB. 392 a “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.
KHOTBAH “MENENTUKAN KEBUTUHAN YANG TEPAT”
(saat teduh)
III. JAWABAN UMAT
NYANYIAN UMAT : GB. 300 : 1-2 “„KEPADA-MU KUBERDOA”

1. Kepada-Mu ku berdoa dan 'ku pinta:
"Ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku."
Kar'na 'ku tahu 'Kau selalu di sisiku.
Oh, Tuhanku dengarkanlah doaku kepada-Mu.
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duduk

Ref.

Kar'na 'ku tahu, 'ku tahu pasti,
oh, Tuhan, apapun juga di dunia ini.
Tanpa Kau, Tuhan, semuanya tak 'kan berarti.
Oh, Tuhanku dengarkanlah doaku kepadamu.

2. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu.
Tabahkanlah dan kuatkanlah imanku.
Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu
agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu.

(Ref.)

BAPTISAN KUDUS ANAK (pukul 09.00 WIB)

PENGAKUAN IMAN RASULI
DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doxologi GB. 389 b)
Kar'na Engkaulah yang empunya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan
sampai s'lama-lamanya. Amin

berdiri  duduk

PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
PENGUCAPAN SYUKUR
P.4.

Saudara-saudara persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah.
Marilah kita berikan yang terbaik kepada-Nya sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita.
Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab
dalam 2 Korintus 9 : 7 yang menyatakan “Hendaklah masing-masing memberikan menurut
kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang
yang memberi dengan sukacita.” Bagi Bapak/Ibu/Saudara/i yang akan memberi persembahan
persepuluhan, persembahan syukur khusus dan persembahan pengadaan/pemeliharaan harta
milik gereja dapat memberikannya ke kotak khusus yang sudah tersedia.
Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari bernyanyi :

NYANYIAN UMAT : GB. 86 : 1-4 “AKU BERSYUKUR”
Umat
1 Aku bersyukur, Allah sumber hidupku;
Dia memberi rahmat-Nya kepadaku.
Ref. Puji dan syukur kunaikkan kepada-Nya
Yang Maha kudus, di sorga, terpujilah.
Dia sumber hidupku;
bagi-Nya syukur dan pujian s'lamanya.
Kantoria

(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)
2 Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku;
sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. (Ref. Semua)

Wanita

3 Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku;
harta dan benda dicukupkan bagiku. (Ref. Semua)

Pria

4 Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku;
susah dan senang 'ku bersandar pada-Nya (Ref. Semua)
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DOA SYUKUR
P.4.

Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur
bersama-sama:
P.4. & Umat YA TUHAN, TERIMALAH PERSEMBAHAN SYUKUR DARI UMAT YANG TELAH
ENGKAU SELAMATKAN INI. JADIKANLAH PERSEMBAHAN SYUKUR KAMI INI
SEBAGAI BERKAT BAGI SESAMA DAN BAGI PEMBANGUNAN TUBUH KRISTUS.
AMIN.
duduk
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
IV. PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT (P.6.)
berdiri
AMANAT PENGUTUSAN
P.F. Pergilah dengan damai sejahtera untuk meneruskan pelayanan Tuhan melalui keluarga,
persekutuan dan aktivitas sehari-hari. Mari menyanyi dari ……..
NYANYIAN UMAT : GB. 164 : 1-3 “TERPUJILAH ALLAH, HIKMATNYA BESAR”
Umat
1 Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar;
begitu kasih-Nya „tuk dunia cemar,
sehingga dib‟rilah Putra-Nya kudus,
mengangkat manusia serta menebus.
Ref. Pujilah, pujilah! Buatlah dunia
bergemar, bergemar mendengar suara-Nya.
Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya,
b‟ri puji pada-Nya sebab hikmat-Nya.
Pria
Wanita
Pria
Wanita

2 Dan darah Anak-Nyalah yang menebus
mereka yang yakin „kan janji kudus;
dosanya, betapapun juga keji,
dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih. (Ref. Semua)

Umat

3 Tiada terukur besar hikmat-Nya;
penuhlah hatiku sebab Anak-Nya
Dan amatlah k‟lak hati kita senang
melihat Sang Kristus di sorga cerlang. (Ref. Semua)

BERKAT
P.F.
……………
Umat :

(GB. 402 b “AMIN”)

(Jemaat tetap berdiri sampai pelayan firman tiba di depan pintu utama)
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