Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (G.P.I.B)
JEMAAT ”IMMANUEL” DEPOK
Alamat : Jl. Pemuda No.70 Kota Depok (16431)
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TATA IBADAH HARI MINGGU II PRAPASKAH
Minggu, 21 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 II
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. REYN ERNST D. DAADA
Pkl. 17.00 WIB : Pdt. Ny. YVONNE D. TAROREH-LOUPATTY
AJAKAN BERIBADAH
P.2. Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir ditengah-tengah persekutuan kita.
I. MENGHADAP TUHAN
Nyanyian GB. 6 : 1, 4 “BERNYANYILAH ORANG PERCAYA”
1 Bernyanyilah orang percaya,
bergemar dan gembira terus,
t’rang Kristus tetap bercahaya
di dalam berita kudus!
.. prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumen...
4 Berbakti dengan bersedia
kita ikut cahaya terang,
penuh bersyukur pada Dia
yang oleh salib-Nya menang!
VOTUM
P.F. Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
Umat 1 . / 1 . //
A - min.
NAS PEMBIMBING
P.F. “TUHAN itu baik dan benar; sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia
membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalan-Nya kepada
orang-orang yang rendah hati.” (Mazmur 25 : 8-9)
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 GB. 156 : 1 “NAMA YESUS BERKUMANDANG”
1 Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia
Nama Yesus memberikan damai dan bahagia
Hai, dengarkan panggilan-Nya dan tinggalkan dosamu
tiap orang yang percaya, pada Dia berteduh
Ref. : Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku
Bersyukur di jalan slamat, aku puji namaMu

duduk
DOA HARI INI
P.2
Mari berdoa kepada Allah :
Ya Bapa Mahakuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam
kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami
datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan
berkenanlah atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepada-Mu. Kami pun
sadar dan mengakui segala dosan dan kejahatan kami, baik di pikiran dan hati kami. Berilah kami
pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu.
Kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam
hidup kami sampai hari ini. 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,
kami berdoa. Amin.
Nyanyian GB. 256 : 1, 2 “DALAM LAUTAN YANG KELAM”
1 Dalam lautan yang kelam, terancam jiwaku,
dalam dosa tenggelam, hilang harapanku.
Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku,
lalu 'ku dis'lamatkan Mukhalisku.
Ref. : Kasih kudus! Kasih kudus!
yang t'lah mengangkatku: Kasih kudus!
Kasih kudus! Kasih kudus!
Yang t'lah mengangkatku: Kasih kudus!
2 Kasih-Nya kudus, besar, patut kubalaslah
karna itu 'ku gemar agungkan nama-Nya.
Kuserahkan hidupku bulat kepada-Nya,
melayani Tuhanku selamanya! (Ref.)
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 473b “HOSIANA, HOSIANA”
Hosiana, Hosiana, Hosiana!
P.3. Bacaan Alkitab hari ini dari Matius 20 : 1-16, yang menyatakan . . . . . .
Demikianlah pembacaan Alkitab.
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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!
duduk
Kotbah “PANGGILAN-NYA SEBAGAI ANUGERAH”
(saat teduh)
III. JAWABAN UMAT
Nyanyian KJ. 357 : 1, 3 “DENGAR PANGGILAN TUHAN”
1 Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasaNya
kau jadi anak Tuhan, pelayan umatNya.
3 Percaya pada Tuhan, tanganNya pandumu,
dan kasih anug’rahNya tumpuan bagimu.
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 389b “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 Mazmur 96 : 8 yang menyatakan “Berilah kepada TUHAN kemuliaan
nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya.”
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari
bernyanyi:
Nyanyian GB. 80 : 1, 2 “MARI BAWA PERSEMBAHAN”
1 Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu;
dengan hati sukacita, bersyukur pada-Nya.
Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu;
mari mengucap syukur.
Ref. : Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya.
Bawalah persembahanmu dengan sukacita pada-Nya.
Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya.
Bawalah persembahanmu dengan sukacita pada-Nya.
(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)
2

Jangan takut dan kuatir Tuhan menjagamu,
kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu.
Apapun yang kau butuhkan dib'rikan Tuhanmu;
mari mengucap syukur. (Ref.)
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DOA SYUKUR
P.4. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur :
Ya Allah sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur, kebaikan-Mu menyertai kami.
Kasih-Mu mendamaikan dan mengubah hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juruselamat yang
hidup
Inilah kami, yang membawa persembahan kepada-Mu. Apa yang kami berikan dengan senang ini
kiranya berkenan bagi-Mu. Pakailah hidup kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan dan
kesaksian gereja Tuhan menjadi berkat . Dalam nama Yesus, sang sumber berkat yang hidup
kami berdoa dan bersyukur. Amin.
duduk
IV. PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT (P.6.)
PERKENALAN UNIT MISIONER MUPEL GPIB JABAR II (Ibadah pukul 17.00 WIB)

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. 402 b “AMIN”
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