GPIB “Immanuel” Depok
Minggu, 30 April 2017
TATA IBADAH MINGGU II SESUDAH PASKAH
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 II sesudah Paskah. 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. 11 : 1-3 “INILAH HARI MINGGU”
Kantoria

... prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumen...
Perempuan
Laki-laki

Mari, datang padaNya, menyembah serta sujud.
Mari, datang bersyukur atas kasih karuniaNya.

Ref. : (Semua)

Semua

Biarlah firman Tuhan membentuk hidup kita
menyatakan kasihNya ke seluruh penjuru dunia.

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. “Camkanlah sekarang, sebab TUHAN telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah
menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu.” (1 Tawarikh 28 : 10)
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.
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NYANYIAN UMAT : KJ. 251 : 1, 3 “MAJU, BERJUANGLAH TERUS*”
Kantoria
Maju, berjuanglah terus; Kristuslah kekuatanmu,
hingga tercapai akhirnya mahkota hidup yang baka.
Umat
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Rasa kuatir buanglah; langkah Tuhanmu ikutlah.
Kasih dan Hidup yang kekal di dalam Kristus kaukenal.

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 kata-kata. 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. 37 : 1, 2 ”BILA KURENUNG DOSAKU”
Kantoria

Umat

Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda,
iri hati dan benciku kadang menjelma.

Ref. :

BERITA ANUGERAH
P.F. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah
pengampunan seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul 13 : 38 ” Jadi ketahuilah, hai saudarasaudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa.”
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 : KJ. 36 : 1, 2 “DIHAPUSKAN DOSAKU”
Kantoria
Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus;
aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.
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Ref. :
O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku!
Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus.
Umat

Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus;
penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus.
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Ref. :

PETUNJUK HIDUP BARU
P.F. Marilah kita berdiri untuk mendengar Petunjuk Hidup Baru seperti tertulis dalam 1 Yoh. 3 : 14-18
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 Yohanes 15 : 9-16 yang menyatakan ... ... ...
Hendaklah FirmanNya diam dengan segala kekayaannya di antara saudara dan ucaplah syukur
kepada Allah.
Umat (KJ. 474) Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan,
ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi.
duduk
KHOTBAH “ALLAH MEMANGGIL DAN MENGUTUS”
(saat teduh)

3

GPIB “Immanuel” Depok

Minggu, 30 April 2017
III. JAWABAN UMAT

NYANYIAN UMAT : PKJ. 191 : 1-3 “TUHAN MEMANGGIL, DATANG SEG’RA”
Kantoria

Umat

Mari, dengarkan suara Tuhan! Dia menunggu, jawab seg‟ra!
Janganlah tolak panggilanNya; hidup bahagia diberiNya.
Kini saatnya, sadarilah! Ikutlah Tuhan di jalanNya.
Janganlah ragu, ikut Dia, kasih setiaNya, sambut seg‟ra!

PENGAKUAN IMAN RASULI

berdiri  duduk

DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doxologi KJ. 475)
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”.
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 Renovasi Atap Gedung Gereja, dalam setiap Ibadah
Hari Minggu disediakan Amplop Persembahan Renovasi Atap Gedung Gereja yang terdapat dalam
Warta Jemaat dan dapat dimasukkan ke dalam kotak khusus yang sudah tersedia.
Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari bernyanyi:
NYANYIAN UMAT : PKJ. 149 : 1-3 “UCAP SYUKUR PADA TUHAN”
Kantoria

Laki-laki
Perempuan

Nyanyikanlah dengan riang kar‟na kasih setia Tuhan, nyanyilah.
Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagiNya.
(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)
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Umat
Muliakan nama Tuhan kar‟na kuasaNya abadi, muliakan.
Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagiNya.
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. 177 : 1-3 “AKU TUHAN SEMESTA”
Kantoria

Perempuan
Laki-laki

Aku Tuhan semesta. „Ku menanggung sakitmu
dan menangis kar‟na kau tak mau dengar.
„Kan Kurobah hatimu yang keras jadi lembut.
Siapa bawa firmanKu? UtusanKu?
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Ref. : (semua)
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Semua
Aku Tuhan semesta. „Ku melihat yang resah.
Orang miskin dan lesu Aku jenguk.
Aku ingin memberi perjamuan sorgawi.
Siapa mewartakannya? Siapakah?
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Ref. : (semua)

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 (PKJ. 292)

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