GPIB “Immanuel” Depok

PERSIAPAN :

Minggu, 15 April 2018

TATA IBADAH HARI MINGGU II SESUDAH PASKAH
 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.
I. MENGHADAP TUHAN
”

NYANYIAN UMAT : KJ. 191 : 1-3 “HARI MINGGU, HARI KEBANGKITAN”
Kantoria

Laki-laki

Perempuan

.. prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumen...
Atas panggilanMu kami bangkit, hidup dalam hidupMu.
Dari kubur-dosa kami tampil, dibebaskan Roh Kudus.
Ajar kami tiap-tiap hari di kematianMu turut mati,
agar bangkit dan teguh ikut jalan jayaMu.
Hidup, mati, kami mengalami perlindunganMu tetap.
Nanti gurun dunia dijalani, masa duka pun genap.
Sungguh indah hari perhentian menyudahi malam kematian,
saat kami menyembah Dikau di terang baka.

VOTUM
P.F.
Umat

Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
1 . / 1 . //
A - min.
NAS PEMBIMBING
P.F.
“Dan datanglah kepada-Nya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi
yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah.” (1 Petrus 2 : 4)
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SALAM
P.F.
Umat

Minggu, 15 April 2018

Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai kamu. ( I Kor. 1 : 3 )
DAN MENYERTAIMU JUGA.

NYANYIAN UMAT : KJ. 252 : 1-2 “BATU PENJURU G’REJA”
Laki-Laki
Batu Penjuru G’reja dan Dasar yang esa,
yaitu Yesus Kristus, Pendiri umatNya.
Dengan kurban darahNya Gereja ditebus;
baptisan dan firmanNya membuatnya kudus.
Perempuan

Terpanggil dari bangsa seluruh dunia,
manunggallah Gereja berTuhan Yang Esa.
Aneka kurnianya, esa baptisannya,
esa perjamuannya, esa harapannya.

duduk
DOA PENGAKUAN DOSA
P.2. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah mengaku akan dosa-dosa kita:
Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapanMu hakekat
kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik.
Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri
sendiri. Engkaulah yang mengetahui betapa sering kami berbuat dosa; mengembara dari jalanMu,
menyia-nyiakan pemberianMu dan melupakan kasihMu.
Ya Allah Mahakasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena
dalam segala hal kami telah menyakiti hatiMu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami
lakukan; bersihkanlah kami dari dosa demi nama AnakMu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah
Yang Pengasih, agar kami hidup dalam terangMu dan berjalan pada jalanMu sesuai perintah
Yesus Kristus, Tuhan kami. Demikian pengakuan umatMu, dengarlah, ya Tuhan:
NYANYIAN UMAT : PKJ. 37 : 1-2 ”BILA KURENUNG DOSAKU”
Kantoria
Umat

.
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BERITA ANUGERAH
P.F.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah
pengampunan seperti tertulis dalam 1 Petrus 2 : 24 " Ia sendiri telah memikul dosa kita di
dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk
kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh."
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 : KJ. 40 : 1-3 “AJAIB BENAR ANUGERAH”
Umat
Ajaib benar anugerah pembaru hidupku!
’Ku hilang buta bercela, oleh-Nya ’ku sembuh.
Laki-laki

Ketika insaf ku cemas, sekarang ku lega!
Syukur, bebanku t’lah lepas berkat anugerah!

Perempuan

Di jurang yang penuh jerat terancam jiwaku
Anug’rah kupegang erat dan aman pulangku.

PETUNJUK HIDUP BARU
P.F. Marilah kita berdiri untuk mendengar Petunjuk Hidup Baru seperti tertulis dalam 1 Petrus 2 : 5-7
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
II. PEMBERITAAN FIRMAN

DOA EPIKLESE
P.F. Ya Bapa, Mahakuasa; ya Kristus, Mahapengasih. Karuniakan Roh KudusMu untuk memimpin kami
mendalami kekayaan firmanMu dan memampukan kami juga membagi kekayaan firmanMu itu
kepada semua orang melalui pikir, tutur dan laku yang benar dalam hidup dan kerja-layan kami
setiap hari. Amin.
PEMBACAAN ALKITAB
P.F. Marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya!
Umat (KJ. 473b)

P.3.
P.F.

Bacaan Alkitab hari ini dari Yosua 4 : 1-7 yang menyatakan ... ... ...
Hendaklah FirmanNya diam dengan segala kekayaannya di antara saudara dan ucaplah syukur
kepada Allah.
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Umat ( KJ. 474) KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan,
ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi!

duduk

KHOTBAH “MEMBANGUN TUGU PERINGATAN”
(saat teduh)
III. JAWABAN UMAT
NYANYIAN UMAT : KJ. 402 : 1-3 “KUPERLUKAN JURUS’LAMAT”
Umat
Kuperlukan Jurus’lamat, agar jangan ‘ku sesat;
s’lalu harus kurasakan bahwa Tuhanku dekat.
Reff. :
Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan;
bila Tuhanku membimbing, ‘ku di malam pun tent’ram.
Laki-laki

Kuperlukan Jurus’lamat, kar’na imanku lemah.
hiburanNya menguatkan; sungguh tiada bandingnya.

Reff. : Semua

Perempuan

Kuperlukan Jurus’lamat dalam langkah juangku;
siang malam, suka duka dengan Tuhan kutempuh.

Reff. : Semua

(PENEGUHAN SIDI DEWASA  KHUSUS IBADAH PUKUL 09.00 WIB)
PENGAKUAN IMAN RASULI

berdiri  duduk

DOA SYAFAAT ………. (diakhiri Doa Bapa Kami dan doxology 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 menunjang dana pelayanan, dalam setiap Ibadah Hari Minggu disediakan Amplop
Persembahan Dana 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:
NYANYIAN UMAT : KJ. 292 : 1-3 “TABUH GENDANG”
Kantoria
Tabuh gendang! Sambil menari nyanyikan lagu yang merdu!
Bunyikanlah gambus, kecapi: mari memuji Allahmu!
Karya besar yang agung benar T’lah dilakukan-Nya Terhadap umat-Nya!
(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)
Laki-laki

Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur.
Ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur:
“TUHANlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya; terpuji nama-Nya!”
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Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umat-Nya.
Habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah!
Puji terus yang Mahakudus: bebanmu yang berat diganti-Nya berkat!

DOA SYUKUR
P.4.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur :
Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami
berikan ini adalah dari tanganMu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk
kemuliaanMu:
P.4. & Umat YA YESUS, ANAK DOMBA ALLAH, ENGKAU LAYAK MENERIMA SEGALA KUASA DAN
KEKAYAAN: HIKMAT DAN KEKUATAN; HORMAT, KEMULIAAN DAN PUJI-PUJIAN.
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 : KJ. 339 : 1-3 “MAJU, LASKAR KRISTUS”
Umat
Maju, laskar Kristus, lawan kuasa g’lap!
Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap.
Rajamu sendiri jalan di depan;
majulah, iringi panji cemerlang.
Reff. :
Maju, laskar Kristus, lawan kuasa g’lap!
Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap.
Laki-laki

Perempuan

BERKAT
P.F.
Umat

Saat dianjungkan panji Penebus,
kuasa Iblis mundur, dikalahkan t’rus.
Goncanglah neraka, kar’na mendengar
sorak-soraianmu nyaring menggegar.

Reff. : Semua

Bagai laskar jaya G’reja maju t’rus
di jejak teladan saksi yang kudus.
Kita satu tubuh yang kudus dan am;
satu pengharapan, satu pun iman.

Reff. : Semua

……………
(KJ. 478c)

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