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UCAPAN SELAMAT DATANG  
P2. Selamat Pagi jemaat sekalian. Atas nama presbiter yang bertugas, kami 

mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di tengah persekutuan 
jemaat “Immanuel“ Depok. Di Minggu III Prapaskah ini, kita akan mengikuti Seri 
keempat Khotbah Serial dengan tema “Aku Telah Menyangkal Engkau 
(Penyesalan Simon Petrus).“ Pemberitaan Firman dilayani oleh Pdt. Cindy 
Tumbelaka-Van Munster Pendeta Jemaat GPIB Filadelfia Bintaro. Kiranya 
kerinduan kita beribadah untuk merayakan keselamatan dan ungkapan syukur 
di dalam persekutuan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatiNya. 

 
UNGKAPAN SITUASI 
P2. Jemaat Tuhan,  

Pada hari ini kita hendak mengenang Kristus Sang Juruselamat yang dengan 
tulus mengasihi kita. Tak pernah Dia berkarya demi pujian dan keuntungan 
pribadi. Ditanggalkannya kemapanan dan direngkuhnya kemiskinan. Demi 
berbela rasa terhadap mereka yang tersisih dan menderita. 

--saat hening-- 

Saat ini kita hendak mengenang Kristus Sang Pelayan Agung yang merendahkan 
diriNya demi keselamatan kita semua. Yang telah memberikan nyawaNya 
karena kasihNya kepada dunia. Yang mengajak kita untuk melupakan amarah 
dan ambisi. Yang mengundang kita untuk berjalan bersama Dia. 

---saat hening--- 

Pada hari ini kita pun diperingatkan tentang bahaya dari ketidakpahaman dari 
pribadi dan karya Kristus. Kita dapat tergoda untuk meragukan kekuasaanNya 
bahkan menyangkal dan mengkhianatiNya baik sengaja ataupun tidak. Sama 
seperti Simon Petrus yang salah mengerti tentang ke-Mesias-an Yesus sehingga 
dia gagal memahami rencana Allah melalui Yesus di dunia ini.  

---saat hening--- 
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AJAKAN BERIBADAH 
P2 Jemaat Tuhan, mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengawali ibadah 

ini. Mari berdiri ... menyambut kehadiran Firman-Nya di tengah persekutuan ini 
dan memuliakan Tuhan sambil menyanyi dari : 

 

MENGHADAP TUHAN 
 

Nyanyian Umat : KJ. 158 : 1 - 4  “’KU INGIN MENGHAYATI” 
Umat ‘Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku. 
 Semoga kudapati, ya Yesus, rahmatMu! 
 Beban kesalahanku membuatku lelah; 
 berilah hidup baru, ya Yesus, tolonglah! 

```Prosesi ALKITAB dibawa masuk``` 
 Lk-lk O ingat akan daku yang hilang tersesat; 
 Bertimbunlah dosaku yang menekan berat. 
 JalanMu kulalaikan, hidupku bercela; 
 Engkau penuh kebaikan, ya Yesus, tolonglah! 
 
Prmp Waktu yang Kauberikan terbuang olehku; 
 Tidak kuperhatikan nasehat sabdaMu. 
 Jiwaku menderita dan berkeluh kesah; 
 o Sumber sukacita, ya Yesus, tolonglah! 
 
Umat Kiranya Kausembuhkan hatiku yang sedih,  
 sudilah menghapuskan dosaku yang keji. 
 ‘Ku rindu akan hidup yang suci mulia; 
 hentikanlah tangisku, ya Yesus tolonglah! 
 
VOTUM 
PF. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 
 
Umat 1 .  / 1  .  // 
 A  -  min. 
 
NAS PEMBIMBING 
PF. Tetapi Yesus berkata: “Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan 

berkokok, sebelum engkau tiga kali menyangkal, bahwa engkau mengenal 
Aku.” (Lukas 22 : 34) 
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SALAM 
PF. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus 

Kristus menyertai kamu. 
U. Dan menyertaimu juga.  
 

Nyanyian Umat : KJ. 159 : 1 - 3 “YESUS, MESIAS ISRAEL” 
 

Kantoria Yesus, Mesias Israel,  
 Yesus Engkau Imanuel; 
 Yesus, Harapan dunia,  
 Juruselamat Dikaulah! 
 

Umat Biarlah kami mengerti  
 bahwa telah Engkau beri 
 damai sentosa yang penuh  
 hanyalah oleh kurbanMu. 
 

Umat Petrus mengaku segera:  
 “Kaulah Mesias mulia!” 
 tapi menolak ujarMu  
 bahwa sengsara Kautempuh. 

                                                          (duduk) 
DOA HARI INI 
P2. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan : 
 Ya Allah yang berkuasa atas hidup kami. Engkau adalah Tuhan yang sungguh 

mengasihi kami, ciptaan-Mu. RahmatMu selalu melimpah dalam hidup kami. 
Namun kami seringkali abai terhadap perintahMu bahkan kami seringkali 
sengaja melupakan Engkau demi nafsu dan ego kami. Kami berkhianat pada-
Mu. Kami menyangkal Engkau yang telah tulus memberikan hidupMu kepada 
kami. Ya Tuhan Yesus, ampunilah kami. Biarlah kami sungguh-sungguh 
mengasihiMu dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Mampukanlah kami 
menjadi pengikutMu yang setia apapun tantangan yang akan kami hadapi. 
Inilah doa kami ya Allah. Terpujilah namaMu, demi Yesus Kristus Juruselamat 
yang Mulia yang bertakhta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh 
Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. 

 

Nyanyian Umat   : KJ. 174B : 1 – 2   “’KU HERAN, JURUS’LAMATKU” 
 

Umat ‘Ku heran, Jurus’lamatku bagiku tersalib? 
Tertumpah darah Rajaku bagiku yang keji? 
  

Refrein. Pada kayu salib ‘ku melihat terang  
 dan beban hidupku hilang lenyap;  
 mataku celik karena iman dan aku bahagia tetap. 
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Prpm Menanggung kejahatanku tersiksa Almasih? 

Lk-lk Betapa agung rahmatNya, kasihNya tak terp;ri! 

Umat Refrein. 
  

Kesaksian Pujian  
 

PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN 
 

DOA EPIKLESE 
 

PEMBACAAN ALKITAB 
PF. Jemaat Tuhan, marilah berdiri ... untuk menyambut Firman Tuhan, Hosiana! 
U. (Menyanyikan : GB. 397 “Hosiana”) 
 Hosiana, Hosiana, Hosiana 
P3. Bacaan Alkitab dalam ibadah ini dibacakan dari Injil Matius 26 : 69 – 75 
 yang menyatakan: “...................” Demikian pembacaan Alkitab. 
PF. Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu 

dan ucaplah syukur kepada Allah. 
U.   (Menyanyikan : GB. 392b “Kepada-Mu Puji-Pujian”) 
 KepadaMu puji-pujian madah syukur dan segala kemuliaan. 

Ya Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. 
(duduk) 

KHOTBAH  :  “AKU TELAH MENYANGKAL ENGKAU” 
 

(Saat Hening sejenak.) 
 

JAWABAN UMAT 
 

Nyanyian Umat : KJ. 376 : 1 – 4  “IKUT DIKAU SAJA, TUHAN” 
 

Umat  Ikut Dikau saja, Tuhan, jalan damai bagiku; 
 Aku s’lamat dan sentosa hanya oleh darahMu. 
 

 Refrein Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padaMu; 
  dalam Dikau, Jurus’lamat, ‘ku bahagia penuh! 
 

Prmp Ikut Dikau di sengsara kar’na janjiMu teguh: 
 atas kuasa kegelapan ‘ku menang bersamaMu. 
 

Umat Refrein  
 

Lk-lk Ikut dan menyangka diri, aku buang yang fana, 
 hanya turut kehendakMu dan padaMu berserah. 
 

Umat Refrein 
 

Umat Ikut dalam kesucian lahir, batin yang bersih; 
 aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. 
 Refrein 



 5 

PENGAKUAN IMAN RASULI                                                                         (berdiri & duduk)   
 

DOA SYAFAAT  (diakhiri Doa Bapa Kami dengan doxology GB. 389a “KAR'NA 
ENGKAULAH”)  Kar'na Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan 

sampai s'lama-lamanya. Amin 
Kesaksian Pujian 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 
P4. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan 

dengan memberikan persembahan kepadaNya. Dengarlah sabda Tuhan dari 
Surat 2 Korintus 5 : 15 yang menyatakan:  “Dan Kristus telah mati untuk semua 
orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi 
untuk Dia, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka.“ Bagi 
Bapak/Ibu/Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan 
persepuluhan, persembahan syukur khusus dan lainnya dapat memberikannya 
ke kotak khusus yang sudah tersedia di depan. Tuhan memberkati saudara dan 
persembahan saudara. 

Nyanyian Umat : GB. 80 : 1 - 2  “MARI BAWA PERSEMBAHAN” 
Umat Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu; 

dengan hati sukacita, bersyukur padaNya. 
Tuhan sudah mencurahkan kasihNya padamu; 
mari mengucap syukur. 
 

Refr. Muliakan Tuhanku, pujilah namaNya. 
Bawalah persembahanmu dengan sukacita padaNya. 
Muliakan Tuhanku, pujilah namaNya. 
Bawalah persembahanmu dengan sukacita padaNya. 

 

~~~ memberikan persembahan  ~~~ 
Prmp Jangan takut dan kuatir Tuhan menjagamu, 

Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. 
Apapun yang kau butuhkan dib’rikan Tuhanmu; 
mari mengucap syukur. 

 

Semua Refr. 
 

Lk-lk Apapun yang kau taburkan dengan iman penuh 
itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. 
Baik sedikit maupun banyak bawalah padaNya; 
mari mengucap syukur; 
 

Semua Refr. 
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DOA SYUKUR                
P4. Jemaat yang Tuhan Kasihi, marilah kita berdiri dan mendoakan persembahan 

yang telah dikumpulkan ini kepada Tuhan. Mari berdoa : Allah Sang Sumber 
Berkat. Kami membawa persembahan sebagai tanda syukur dan simbol 
penyerahan diri kepadaMu. Kami bersyukur telah memperoleh anugerah 
keselamatan di dalam cinta kasih Kristus. Mampukanlah kami untuk terus 
berbagi dan menjadi saksi Kristus dimana pun kami berada. Inilah doa kami ya 
Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami 
berdoa. Amin. 

(duduk) 
Kesaksian Pujian  
 

PENGUTUSAN 
 

WARTA JEMAAT 
AMANAT  PENGUTUSAN                                                        (berdiri) 
PF. Jemaat Tuhan yang terkasih,  
 sebagai tanda kesediaan diri untuk diutus Tuhan, mari berdiri … 
 Pergilah dalam damai sejahtera, jadilah murid Kristus yang setia. Sangkallah 

ambisi dan kepentingan pribadi dan tunaikanlah tugas pelayananmu dengan 
jujur dan tulus. 

 

Umat Kiranya Tuhan memampukan kami 
 

PF. Nyatakanlah kebenaran, lakukanlah keadilan, dan wujudkanlah damai sejahtera 
melalui tutur, sikap dan karyamu setiap hari. 

 

Umat Kiranya Tuhan memampukan kami 
 

Nyanyian Umat : KJ. 406 : 1 - 2 “YA TUHAN BIMBING AKU” 
 

1 Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, 
sehingga ‘ku selalu bersamaMu. 
Engganlah ‘ku melangkah setapak pun. 
‘pabila Kau taka da di sampingku. 

 

2 Lindungilah hatiku di rahmatMu  
dan buatlah batinku tenang teduh. 
Dekat kakiMu saja ‘ku mau rebah  
dan tidak ragu-ragu ‘ku berserah. 
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BERKAT 
PF. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. 
 TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau. 
 TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih 

karunia. 
TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai 
sejahtera. 

 

U. (Menyanyikan : GB. 402a ”Amin”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~~~ Ibadah Selesai / Jemaat Tetap Berdiri / Saat Teduh / Salam Persekutuan ~~~ 
 


