GPIB “Immanuel” Depok
Minggu, 30 Oktober 2016
TATA IBADAH MINGGU XXIV SESUDAH PENTAKOSTA
PERSIAPAN :

 Doa Pribadi Umat
 Latihan Lagu-lagu baru
 Doa para Presbiter di Konsistori (P.1.)

UCAPAN SELAMAT DATANG
P.2. Selamat pagi/sore dan selamat beribadah di hari Minggu XXIV sesudah Pentakosta. Kiranya
ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan.
Pemberitaan Firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh : …………………
AJAKAN BERIBADAH
P.2. Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir ditengah-tengah persekutuan kita.
MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN UMAT : PKJ. 27 : 1-3 “NYANYIKANLAH NYANYIAN BARU”
Kantoria
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala.
Segala Serafim, Kerubim, pujilah Dia besarkanlah nama-Nya.
Reff. : Bersorak sorai bagi Rajamu! Bersorak sorai bagi Rajamu!
... prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumen...
Prmpn

Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus.
Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Ref. : (Semua)

Laki-laki

Wahai langit yang mengatasi s’gala langit, mazmurkanlah Tuhanmu,
Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan Penciptamu.

Ref. : (Semua)

VOTUM
P.F. Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
Umat 1 . / 1 . //
A - min.
NAS PEMBIMBING
P.F. “Dan TUHAN menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada
pintu kemah.” (Ulangan 31 : 15)
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 UMAT : KJ. 58 : 1-2 “MAHAKASIH YANG ILAHI”
Kantoria
Mahakasih yang ilahi, nikmat sorga, turunlah
mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia.
Yesus, Kau berlimpah rahmat, Sumber kasih yang besar!
Datanglah membawa s’lamat bagi kami yang gentar.
Umat

Ya, hembuskan Roh kasih-Mu dalam hati yang resah;
B’ri sejahtera janji-Mu, agar kami waris-Nya.
Yesus, Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah;
Diri kami b’ri merdeka dalam dikau s’lamanya.
1

GPIB “Immanuel” Depok

Minggu, 30 Oktober 2016
duduk

PENGAKUAN DOSA
P.2. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah mengaku akan dosa-dosa kita:
Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak
di hadapanMu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari
pemberontakan kami, dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan
mungkir terhadap Tuhan; berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai
pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam katakata. Karena itu, kami mohon kepadaMu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan
kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anakMu. Demikianlah pengakuan
umatMu. Dengarlah, ya Tuhan :
NYANYIAN UMAT : PKJ. 42 : 1-3 “KUMOHON PENGAMPUNAN”
Kantoria

Umat

Teguhkanlah imanku, Tuhan, bimbing tiap langkahku;
jangan biarkan aku, Tuhan, sesat dari jalanMu.
Kau gunung harapanku, Tuhan, Sumber kehidupanku,
tempat perlindunganku, Tuhan, dari jerat penggoda.

BERITA ANUGERAH
P.F. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah
pengampunan seperti tertulis dalam Ibrani 8 : 12 ”Sebab Aku akan menaruh belas kasihan
terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka."”
Berdasarkan Firman Tuhan tersebut maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan
bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Umat SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.
NYANYIAN UMAT : PKJ. 49 : 1-2 “KASIHANILAH AKU”
Kantoria

Umat

Bersihkan diriku seluruhnya dari kesalahanku,
dan tahirkanlah aku, Tuhan, tahirkanlah dari dosaku.
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PETUNJUK HIDUP BARU
P.F. Marilah kita berdiri untuk mendengar Petunjuk Hidup Baru seperti tertulis dalam Ibrani 9 : 11 - 14
yang menyatakan ... ... ...
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita
di dunia.
NYANYIAN KEMULIAAN : PKJ. 51 “GLORIA”
Umat

duduk
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
PELAYANAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
P.F. Ya Tuhan, FirmanMu adalah Harta Terpendam yang menjamin kehidupan kami di bumi maupun
di sorga. Curahkan Roh KudusMu agar kami mendapat kuasa dan kekuatan untuk menggali
firmanMu dan mau hidup di dalamnya, sekarang dan selamanya. Amin.
PEMBACAAN ALKITAB
P.F. Marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya!
Umat ( PKJ. 294)

P.3.
P.F.

Bacaan Alkitab hari ini dari Keluaran 33 : 7-12 yang menyatakan ... ... ...
Hendaklah FirmanNya diam dengan segala kekayaannya di antara saudara dan ucaplah syukur
kepada Allah.
Umat (GB. 392a)

duduk
KHOTBAH “TANTANGAN MENJADI PELUANG””
(saat teduh)
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III. JAWABAN UMAT

NYANYIAN UMAT : PKJ. 143 : 1-3 “YESUS TETAP MENGASIHI AKU”
Kantoria

Umat

Dulu 'ku dikuasai dosa; Yesus s'lamatkan 'ku yang bernoda;
'ku dientaskan dari cemar: kini 'ku milik-Nya

Ref. :

Limpah meruah sukacitaku; Yesus membuka rantai dosaku;
oleh darah-Nya 'ku ditebus: kini 'ku milik-Nya.

Ref. :

PENGAKUAN IMAN RASULI

berdiri  duduk

DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doxologi GB. 389a)

PADUAN SUARA / VOKAL GRUP
PENGUCAPAN SYUKUR
P.4. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela
guna menunjang pelayanan Gereja dengan mengingat, pesan Alkitab dalam 2 Korintus 9:7
“Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati
atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita”.
Bagi Bapak/Ibu/Saudara/i yang akan memberi persembahan persepuluhan, persembahan syukur
khusus dan persembahan pengadaan/pemeliharaan harta milik gereja dapat memberikannya ke
kotak khusus yang sudah tersedia. Guna mendukung dana yang dibutuhkan untuk Pembangunan
Pastori II dan Ruang Pelayanan, dalam setiap Ibadah Hari Minggu disediakan Amplop
Persembahan Pembangunan Pastori II dan Ruang Pelayanan yang terdapat dalam Warta Jemaat
dan dapat dimasukkan ke dalam kotak khusus yang sudah tersedia.
Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari bernyanyi:
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NYANYIAN UMAT : PKJ. 148 : 1-3 “T’RIMA KASIH TUHANKU”
Kantoria

Umat

Umat

T’rima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku,
agar dalam masa muda aku belajar tentang kasihMu,
yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu.
(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)
‘Kan kupakai waktu itu melakukan tanggung jawabku
dan menolong sesamaku menurut firman serta karyaMu,
kar’na itu makna kasihMu, kar’na itu makna kasihMu.

DOA SYUKUR
P.4.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur :
P.4. & Umat Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadaMu karena kasih dan pengurbananMu
mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa
persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahMu yang Engkau
persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah, ya Tuhan, agar
berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaanMu. Amin
duduk
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT (P.6.)
berdiri
AMANAT PENGUTUSAN
P.F. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan Firman Tuhan yang
telah kamu dengar.
NYANYIAN UMAT : PKJ. 185 : 1-3 “TUHAN MENGUTUS KITA”
Kantoria
Tuhan mengutus kita ke dalam dunia bawa pelita kepada yang gelap.
Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh.
Ref. :
Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umatNya.
Dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan namaNya.
Umat

Tuhan mengutus kita ke dalam dunia bagi yang sakit dan tubuhnya lemah.
Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh.
Ref. :
Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh.
Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh.
Ref. :
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BERKAT
P.F.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkatNya :
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.
Umat (GB. 401)

(Jemaat tetap berdiri sampai pelayan firman tiba di depan pintu utama)
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