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

TATA IBADAH HARI MINGGU IV PRAPASKAH
Minggu, 07 Maret 2021
(Selama masa social distancing, akan digunakan
Tata Ibadah Bersahaja – Sederhana di Buku II GPIB, hlm 39)
PERSIAPAN :
 Doa persiapan
UCAPAN SELAMAT DATANG
P.2. Jemaat terkasih, Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di Hari Minggu IV
Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan dihadapan Tuhan, sehingga kita
diberkati oleh-Nya. Pemberitaan Firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh :
Pkl. 09.00 WIB : Pdt. YOHANES NICO
Pkl. 17.00 WIB : Pdt. DOUGLAS S. LEANDER.
AJAKAN BERIBADAH
P.2. Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir ditengah-tengah persekutuan kita.
I. MENGHADAP TUHAN
Nyanyian KJ. 454 : 1,2 “INDAHNYA SAAT YANG TEDUH”
1. Indahnya saat yang teduh menghadap takhta Bapaku:
kunaikkan doa padaNya, sehingga hatiku lega.
Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar;
'ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh.
... prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumen...

2. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh.
Betapa rindu hatiku kepada saat doaku.
Bersama orang yang kudus kucari wajah Penebus;
dengan gembira dan teguh kunanti saat yang teduh.
VOTUM
P.F. Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
Umat 1 . / 1 . //
A - min.
NAS PEMBIMBING
P.F. “Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan TUHAN terbit atasmu.”
(Yesaya 60 : 1)
SALAM
P.F. Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai
kamu. (1 Kor. 1 : 3)
Umat DAN MENYERTAIMU JUGA.

Nyanyian KJ. 157 : 1, 2 “INSAN, TANGISI DOSAMU”
1. Insan, tangisi dosamu! Ingatlah, Kristus menempuh jalan penuh sengsara
dan bagai hamba terendah Ia kosongkan diriNya menjadi Perantara.
Yang mati dihidupkanNya, yang sakit disembuhkanNya,
yang hilang Ia cari, berkurban diri akhirnya,
memikul dosa dunia di atas kayu salib
2. Syukur, pujian dan sembah kepada Dia angkatlah yang mati bagi kita.
Ikutlah Dia yang menang, pikullah salib dan beban dengan bersukacita!
KasihNya perkenalkanlah dan dalam kuasa namaNya
kalahkanlah yang jahat. Ingat darahNya yang kudus,
yang bagi Allah, Bapamu, berharga tinggi amat!
duduk
DOA HARI INI
P.2
Jemaat mari berdoa kepada Allah:
Ya Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang kami alami dalam kehidupan
selama sebulan waktu yang telah dilewati. Mengawali kehidupan kami di minggu pertama bulan
yang baru ini, dalam kebersamaan perskutuan umat dan melalui Liv Streaming.
Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah saat ini. Berilah kami pengampunan dan
damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Kami sadar dan
mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun
yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta
melakukan Firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami,
sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus yang maha pengasih, kami berdoa dan bermohon. Amin.
Nyanyian KJ. 405 : 1, 2 “KAULAH, YA TUHAN, SURYA HIDUPKU”
1. Kaulah, ya Tuhan, Surya hidupku; asal Kau ada, yang lain tak perlu.
Siang dan malam Engkau kukenang; di hadiratMu jiwaku tenang!
2. Kaulah Hikmatku, Firman hidupku; Kau besertaku dan ‘ku sertaMu.
Engkau Bapaku, aku anakMu; denganMu, Tuhan, ‘ku satu penuh.
II. PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
P.F. ……..
PEMBACAAN ALKITAB
P.F. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana!
Umat KJ. 473 b “HOSIANA”
Hosiana, Hosiana, Hosiana!
P.3. Bacaan Alkitab hari ini dari Ezra 1 : 1-5, yang menyatakan . . . . . .
Demikianlah pembacaan Alkitab.
P.F. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur
kepada Allah.
Umat KJ 474 “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”
KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala Kemuliaan,
ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi!
hal 2

duduk
KHOTBAH : “MENJADI ALAT TUHAN”
(saat teduh)
III. JAWABAN UMAT
Nyanyian GB 104 : 1, 2 “JANJI TUHAN SELALU DIGENAPI“

2 Tuhan utus umat-Nya dalam dunia,
jadi hamba yang patuh dan setia,
bawa damai dan kasih yang sejati
bagi orang yang dalam keresahan. (Ref.)
PENGAKUAN IMAN RASULI
P.F. Mari berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli.Dengan hati dan mulut,
masing-masing berkata : ..........
duduk
DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doxologi GB 389a “KAR’NA ENGKAULAH” )
Doxologi : Kar'na Engkaulah yang empunya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan
sampai s'lama-lamanya. Amin.
PENGUCAPAN SYUKUR
P.4. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya.
Dengarlah firman-Nya dalam Efesus 5 : 2, yang menyatakan,“dan hiduplah di dalam kasih,
sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan diri-Nya untuk kita
sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah.”. Tuhan memberkati saudara dan
persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari bernyanyi:
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Nyanyian KJ. 288 : 1, 3 “MARI, PUJI RAJA SORGA”
1. Mari, puji Raja sorga, persembahan bawalah!
DitebusNya jiwa-raga, maka puji namaNya!
Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta!
(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)
3. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu;
tangan kasihNya menatang di tengah bahaya maut.
Puji Dia, puji Dia, kasihNya seluas laut!
DOA SYUKUR
P.4.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur
secara bersama-sama :
P.4. & U Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan.
Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan
tubuh Kristus. Di dalam nama Yesus, sumber sukacita dan berkat dalam hidup kami, kami
bersyukur dan berdoa. Amin.
duduk
IV. PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT (P.6.)
berdiri
AMANAT PENGUTUSAN
P.F. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan
lakukanlah Firman Tuhan yang telah saudara dengar.
Nyanyian GB. 120 : 1, 2 “KRISTUS MEMANGGIL DIRIKU”
1. Kristus memanggil diriku juga mengutus dirimu
untuk wartakan kebenaran firman-Nya.
Jangan abaikan suara-Nya, jangan tegarkan hatimu,
Kristus memanggil dan mengutus dirimu.
Ref. : Dia memanggil, Dia mengutus,
Dia membimbing dan besertamu selamanya.
2 Mari semua ikutlah memb'rikan diri pada-Nya;
jadilah alat dalam tangan Tuhanmu.
Pergi ke s'luruh dunia. nyatakan kasih Tuhanmu,
supaya dunia pun percaya pada-Nya. (Ref.)
BERKAT
P.F. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya :………
Umat GB. 402b
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