GPIB “Immanuel” Depok
Minggu, 07 Mei 2017
TATA IBADAH HARI MINGGU III 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 III 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.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan…..
Melayani berhubungan dengan siapa yang kita layani dan siapa empunya pelayanan. Melayani
adalah wujud jawaban kita atas kasih karunia. Keberagaman pelayanan kita menunjukkan
bahwa yang utama bukanlah kita tetapi Yesus Kristus Kepala Gereja (Kolose 1: 18).
Marilah meyambut Dia yang hadir melalui Firman-Nya dengan berdiri dan bernyanyi ........
I. MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN UMAT : KJ. 2 : 1-3 “SUCI, SUCI, SUCI”
Kantoria
Suci, suci, suci Tuhan Mahakuasa! Dikau kami puji di pagi yang teduh.
Suci, suci, suci, murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu!
Umat

.. prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumen...
Suci, suci, suci! Kaum kudus tersungkur di depan takhta-Mu memb‟ri mahkotanya
Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan, Yang Ada s‟lama-lamanya.

Laki-laki
Perempuan

Suci, suci, suci! Walau tersembunyi, walau yang berdosa tak nampak wajah-Mu,
Kau tetap Yang suci, tiada terimbangi, Kau Mahakuasa, murni kasih-Mu.

VOTUM
P.F.
Umat

Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
1 . / 1 . //
A - min.

NAS PEMBIMBING
P.F.
“Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah
Tuhan.” (Roma 12 : 11)
SALAM
P.F.
Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai kamu. ( I Kor. 1 : 3 )
Umat
DAN MENYERTAIMU JUGA.
NYANYIAN UMAT : KMM. 159 : 1 “ADA SUARA MEMANGGIL”
Umat
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duduk
PENGAKUAN DOSA
P.2.
Saudara-saudara marilah kita mengakui dosa di hadapan Allah secara bergantian:
Tuhan ampunilah kami yang mengaku bahwa pelayanan-Mu melalui Gereja kadang terhambat
oleh pikiran kami yang salah tentang pelayanan.
Umat
Tuhan ampunilah kami sebab kami tidak bersaksi melalui kehidupan kami tentang
kasih-Mu sebaliknya kami menebar benih kebencian.
P.2.
Tuhan ampunilah kami sebab kami tidak menghadirkan damai sejahtera-Mu tetapi sebaliknya
yang kami kerjakan adalah memuliakan diri kami sendiri.
Umat
Ampunilah kami ya Tuhan yang sering mengabaikan tanggung jawab untuk menopang
pelayanan
P.2.
Ampunilah kami yang melayani tanpa persiapan sehingga jalannya pelayanan tidak
berlangsung baik.
Umat
Ampunilah kami yang memahami bahwa pelayanan hanyalah tanggungjawab
presbiter padahal pelayananpun adalah tanggungjawab kami
Bersama AMPUNILAH KAMI YA TUHAN.
NYANYIAN UMAT : KMM. 121 : 1-3 “YA TUHAN, KAMI MENGAKU”
Kantoria
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Presbiter Betapa lama, ya Tuhan, tak sungguh kami kasihi
Sesama kami di dunia: ampunilah dosa kami!
BERITA ANUGERAH
P.F.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah
pengampunan seperti tertulis dalam Galatia 5 : 13 “Saudara-saudara, memang kamu telah
dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai
kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh
kasih.”
Berdasarkan Firman Tuhan tersebut maka sebagai Pelayan Yesus Kristus kami memberitakan
bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Umat
SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.
NYANYIAN UMAT : KMM. 129 : 1-3 “KUBEROLEH BERKAT”
Kantoria
„Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak dib‟ri dunia;
Di relung hatiku, walau sarat beban, ada damai sejaht‟ra baka.
Ref. :
Yesus yang selalu tinggal serta; Ia di dalamku, „ku dalamNya.
“Aku senantiasa menyertaimu” Itulah janjiNya kepadaku.
Umat

Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah.
Kesusahan lenyap, g‟lap berganti terang: Yesus Tuhan, agung, mulia!

Ref. :

Harta yang terbesar di bejana fana „ku miliki di dunia.
Pada hari mulia aku dibawaNya masuk sorga kekal sertaNya.

Ref. :

PETUNJUK HIDUP BARU
P.F. Marilah kita berdiri untuk mendengar Petunjuk Hidup Baru seperti tertulis dalam 1 Petrus 1 : 1319 yang menyatakan “... ... ... ... ... … … …”. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan
Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
NYANYIAN KEMULIAAN : KJ. 48 “KEMULIAAN BAGI BAPA”
Umat
Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin!
duduk

PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
II. PEMBERITAAN FIRMAN

DOA EPIKLESE
P.F. Ya Tuhan curahkanlah Roh KudusMu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran dan hati
kami agar FirmanMu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami pahami
dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin.
PEMBACAAN ALKITAB
P.F. Marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya!
Umat (KMM. 166 “HALELUYA”)
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P.3.
P.F.

Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus 3: 1-9 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 “DIPANGGIL MENJADI PEKERJA ATAU PELAYAN”
(saat teduh)
III. JAWABAN UMAT
NYANYIAN UMAT : KJ. 428 : 1, 2, 5 & 6 “LIHATLAH SEKELILINGMU”
Kantoria
Lihatlah sekelilingmu,pandanglah ke ladang-ladang
yang menguning dan sudah matang, sudah matang untuk dituai!
Ref. :
Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang
yang menguning dan sudah matang, sudah matang untuk dituai!
Perempuan
Laki-laki
Semua

Apa arti ladang-ladang, apa yang perlu dituai?
Ladang itu seluruh dunia, manusialah tuaiannya.

Ref. : (Semua)

Memang banyaklah tuaian; pekerja hanya sedikit,
Minta Dia yang punya ladang mengirimkan penuai lagi.

Ref. : (Semua)

Apa kita pun terpilih mengerjakan tugas itu?
Kita juga dipilih Tuhan dan diutus ke dalam dunia.

Ref. : (Semua)

PENGAKUAN IMAN

berdiri  duduk

DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doxologi KJ. 475)
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
PENGUCAPAN SYUKUR
P.4.
Saudara-saudara persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah.
Marilah kita berikan yang terbaik kepada-Nya sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita.
Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab
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.” 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 di depan dan di belakang.
Guna mendukung dana yang dibutuhkan untuk Renovasi Atap Gedung Gereja, dalam setiap
Ibadah Hari Minggu disediakan Amplop Persembahan Renovasi Atap Gedung Gereja yang
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terdapat dalam Warta Jemaat dan dapat dimasukkan ke dalam kotak khusus yang sudah tersedia.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari
bernyanyi:
NYANYIAN UMAT : KJ. 289 : 1-4 “TUHAN, PENCIPTA SEMESTA”
Kantoria
Tuhan Pencipta semesta, Kaulah Yang Mahamulia;
sungguh besar karunia yang Kauberi.
Umat
KasihMu nyata terjelma di sinar surya yang cerah,
di sawah dan tuaiannya yang Kauberi.
(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)
Perempuan

Puji syukur terimalah atas berkat anugerah
di rumah yang sejahtera yang Kauberi.

Laki-laki

Kau merelakan PutraMu, supaya dunia ditebus;
denganNya kurnia penuh tlah Kauberi.

DOA SYUKUR
P.4.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur :
P.4. & Umat YA TUHAN, TERIMALAH PERSEMBAHAN SYUKUR DARI UMAT YANG TELAH ENGKAU
SELAMATKAN INI. JADIKANLAH PERSEMBAHAN SYUKUR KAMI INI SEBAGAI BERKAT BAGI
SESAMA DAN BAGI PEMBANGUNAN TUBUH KRISTUS. AMIN.

duduk

PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
IV. PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT (P.6.)

berdiri
AMANAT PENGUTUSAN
P.F. Pergilah dengan damai sejahtera untuk meneruskan pelayanan Tuhan melalui keluarga,
persekutuan dan aktivitas sehari-hari. Mari berdiri dan menyanyi dari ……..
NYANYIAN UMAT : PKJ. 182 : 1-3 “KUUTUS „KAU”
Kantoria
Kuutus „kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya t‟rus dengan hati teguh,
meski dihina dan menanggung duka; Kuutus „kau mengabdi bagiKu.
Perempuan Kuutus „kau membalut yang terluka, menolong jiwa sarat berkeluh,
Laki-laki
menanggung susah dan derita dunia. Kuutus „kau berkorban bagiKu.
Semua
Kuutus „kau kepada yang tersisih, kar‟na hatinya dirundung sendu,
sebatang kara, tanpa handai taulan. Kuutus „kau membagi kasihKu.
BERKAT
P.F.
……………
Umat

(KMM. 167 “AMIN, AMIN”)

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