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 I PRAPASKAH
Minggu, 28 Maret 2021, Pukul 09.00 WIB
(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 I
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 : Pdt. YOHANES NICO.
AJAKAN BERIBADAH
P.2. Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir ditengah-tengah persekutuan kita.
I. MENGHADAP TUHAN
Nyanyian KJ. 6 : 1, 3 “HAI MASYHURKANLAH”
1. Hai, masyhurkanlah Allahmu kudus;
besar nama-Nya maklumkan terus.
Agungkanlah Dia yang jaya megah;
kekal dan mulia kerajaanNya.
.. prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumen...
3. Muliakanlah Sang Bapa kekal;
muliakanlah Sang Putra serta;
malaikat di sorga dengan bersujud
sembah Anakdomba yang mahakudus.
VOTUM
P.F. Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
Umat 1 . / 1 . //
A - min.
NAS PEMBIMBING
P.F. “Diberkatilah dia yang datang dalam nama TUHAN! Kami memberkati kamu dari dalam rumah
TUHAN.” (Mazmur 118 : 26)
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. 40 : 1 “KASIH DARI TUHANKU”
Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut,
kurindukan kasih-Nya. Kasih besar!
Yesus jadi manusia; pikul dosa dunia;
sukacita nyatalah: Kasih besar!
Ref. : Kasih besar! Kasih besar!
Kasih Tuhanku ajaib dan besar: Kasih besar!
duduk
DOA HARI INI
P.2
Jemaat mari berdoa kepada Allah:
Ya Bapa Maha Kuasa, 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, sujud sembah dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan
menguduskan ibadah saat ini.
Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak
dalam sikap dan laku kami 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-Mu, dan dengan memandang 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. 162 : 1, 3 “DENGAN SEMARAK TERDENGAR”

3. Dengan semarak majulah, engkau ditunggu di mezbah.
Para malaikat tercengang melihat cara Kau menang.
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 !
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Umat GB. 396 “HOSIANA, HOSIANA ”

P.3.

Bacaan Alkitab hari ini dari Matius 21 : 1-11, yang menyatakan . . . . . .
Demikianlah pembacaan Alkitab.
P.F. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur
kepada Allah.
Umat GB. 392b “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”

duduk
Kotbah “BEBAS DARI KETERIKATAN”
(saat teduh)
III. JAWABAN UMAT
Nyanyian KJ. 161 : 1, 3 “SEGALA KEMULIAAN”
1. Segala kemuliaan bagi-Mu, Penebus!
Pun suara anak-anak memuji Dikau t’rus.
“Hosana, Raja kami! Hosana, Anak Daud!
Utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau!”
3. Segala kemuliaan bagi-Mu, Penebus!
Pun suara anak-anak memuji Dikau t’rus.
Kaum Israel dahulu menghias jalan-Mu;
pun kami mengelukan nama-Mu yang kudus.
PENGAKUAN IMAN RASULI
P.F. Mari berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli.Dengan hati dan mulut,
masing-masing berkata : ..........
duduk
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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 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.” Tuhan memberkati saudara dan
persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari bernyanyi :
Nyanyian KJ. 393 : 1, 3 “TUHAN, BETAPA BANYAKNYA”
1. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kauberi,
teristimewa rahmatMu dan hidup abadi.
Ref. : T’rima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku!
Padaku telah Kauberi hidup bahagia abadi.
(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)
3. Setiap hari rahmatmu tiada putusnya:
hendak kupuji namaMu tetap selamanya. (Ref.)
DOA SYUKUR
P.4.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur :
Ya Tuhan, kasihMu setinggi langit dan setiaMu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami
dipenuhi dengan kasihMu dan melimpah dengan berkatMu. KepadaMu kami serahkan
persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasihMu. Dalam nama
Yesus, terimalah syukur kami:
Umat YA KRISTUS, TUHAN KAMI, KAMI BERSYUKUR DAN MEMUJI NAMAMU KARENA ENGKAU
SELALU SETIA DAN MENGASIHI KAMI. TERIMALAH TANDA KASIH KAMI MELALUI
PERSEMBAHAN INI, YA TUHAN, SERTA URAPI PRESBITER AGAR MENGELOLA DAN
MENGGUNAKANNYA SESUAI KEHENDAKMU DAN UNTUK PEKERJAAN MEMULIAKAN
NAMAMU. 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 PKJ. 184 : 1, 2 “NAMA YESUS TERMULIA”
1. Nama Yesus termulia di atas segala nama,
agar di dalam namaNya semuanya menyembah.
Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan.
S’gala lidah pun berkata: Yesus Kristus itu Tuhan.
Terpuji namaNya, terpuji namaNya, sembah dan pujilah Raja alam semesta.
Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan.
S’gala lidah pun berkata: Yesus Kristus itu Tuhan.
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2. Masih banyak manusia yang tak mengenal namaMu,
suruh hamba yang setia kerja dan bertekun.
Tuhan, pakailah diriku menyebarkan kes’lamatan.
Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan.
Terpuji namaNya, terpuji namaNya, kupuji, kusembah Raja alam semesta.
Tuhan, pakailah diriku menyebarkan kes’lamatan.
Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan.
BERKAT
P.F. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya :………
Umat GB. 402 a “AMIN”
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