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TATA IBADAH HARI MINGGU III PRAPASKAH
Minggu, 14 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 III
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. Ny. YVONNE D. TAROREH-LOUPATTY
Pkl. 17.00 WIB : Pdt. YOHANES NICO
AJAKAN BERIBADAH
P.2. Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir ditengah-tengah persekutuan kita.
I. MENGHADAP TUHAN
Nyanyian GB. 1 : 1, 2 “PUJILAH SANG PENCIPTA”
Ref. Pujilah Sang Pencipta, Maha mulia,
pujilah Dia hai segala malak-Nya,
Keagungan-Nya mengatasi semesta,
segala yang tercipta puji nama-Nya.
1 Samud'ra raya, gunung, lembah,
hewan, tumbuhan, hai bernyanyilah.
.. prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumen...
(Ref.)
2 Tua dan muda hai ikutlah,
angkat suaramu, nyanyi bergemar. (Ref.)
VOTUM
P.F. Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
Umat 1 . / 1 . //
A - min.
NAS PEMBIMBING
P.F. “Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik
menghasilkan buah yang tidak baik” (Matius 7 : 17)
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. 39 : 1, 3 “ ’KU DIBERI BELAS KASIHAN”
1 'Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku;
tadi 'ku angkuh, kini heran: Tuhan, besarlah rahmatMu!
Kidung imanku bergema: rahmatMu sungguh mulia,
Kidung imanku bergema: rahmatMu sungguh mulia!
3 Ini tetap pengakuanku, jikalau orang ingin tahu:
hanya berkat pengasihanMu rukunlah aku dan Engkau.
'Ku merendahkan diriku dan kuagungkan rahmatMu,
'ku merendahkan diriku dan kuagungkan rahmatMu.

duduk
DOA HARI INI
P.2
Jemaat mari berdoa kepada Allah:
Ya Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas cinta kasih dan berkat-Mu yang kami rasakan
dalam kehidupan selama sepekan berlalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami
datang untuk bersujud sembah dan memuliakan nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan
menguduskan ibadah kami minggu ini. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan
kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku maupun yang tersembunyi di pikiran dan
hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami
oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat anugerah-Mu, kami beroleh kasih setia dan
pengampunan dari Tuhan. Ajarlah kami agar dapat mengikuti teladan cinta kasih Yesus Kristus,
serta mampu melakukan Firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang
hidup kami, sehingga melalui hidup kami, banyak orang akan memuji dan mengagungkan kuasa
Allah Bapa.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Nyanyian GB. 68 : 1, 2 “HARUSLAH YESUS SEPENUHNYA”

2 'Ku harus hidup sepenuhnya
di dalam Yesus Tuhanku,
dalam kasih, kebenaran,
pengampunan, kekudusan,
dalam Yesus hidupku.
II. PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
P.F. ……..
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PEMBACAAN ALKITAB
P.F. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana !
Umat GB. 397 “HOSIANA”
Hosiana, hosiana, hosiana.
P.3. Bacaan Alkitab hari ini dari Ezra 7 : 1-10, yang menyatakan . . . . . .
Demikianlah pembacaan Alkitab.
P.F. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur
kepada Allah.
Umat GB. 392a “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.
duduk
KHOTBAH : “KETURUNAN YANG MENJADI BERKAT BAGI GEREJA DAN MASYARAKAT”
(saat teduh)
III. JAWABAN UMAT
Nyanyian KJ. 424 : 1, 3 “YESUS MENGINGINKAN DAKU”
1 Yesus menginginkan daku bersinar bagiNya,
` di mana pun 'ku berada, 'ku mengenangkanNya.
Ref. Bersinar, bersinar; itulah kehendak Yesus;
bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
3 Ku mohon Yesus menolong menjaga hatiku,
agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. (Ref.)
BAPTISAN KUDUS ANAK (pukul 09.00 WIB)

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 389 b “KAR’NA ENGKAULAH” )
Doxologi : Kar'na Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
PENGUCAPAN SYUKUR
P.4. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya.
Dengarlah firman-Nya dalam Matius 6 : 3-4, yang menyatakan :
“Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat
tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang
melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.".
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari
bernyanyi:
Nyanyian KJ. 291 : 1, 2 “MARI BERSYUKUR SEMUA”
1. Mari bersyukur semua
atas kebajikan Tuhan!
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Ref. Kasih perjanjianNya
sungguh nyata selamanya!
(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)
2. Langit-bumi ciptaanNya
mencerminkan kuasaNya. (Ref.)
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 KJ. 341 : 1, 3 “KUASAMU DAN NAMAMULAH”
1 KuasaMu dan namaMulah hendak kami sebar
dan kar’na itu, ya Tuhan, kami takkan gentar.
Bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam,
supaya tumbuh dan segar, di panas surya memekar
berbuahlah. Tuaian pun besar.
3. Bagaikan padi, Tuhan pun dikubur, dipendam,
kembali bangkit merebut umatMu terkeram.
Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang t’lah menyerah
hidupnya untuk kuasaMu, memberitakan namaMu,
agar seg’ra buahnya milikMu.
BERKAT
P.F. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya :………
Umat KJ. 478c “AMIN, AMIN, AMIN”
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