GPIB “Immanuel” Depok
Minggu, 08 Juli 2018
TATA IBADAH HARI MINGGU VI 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 VI 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.
I. MENGHADAP TUHAN
”

NYANYIAN UMAT : GB. 9 : 1-3 “PUJILAH TUHAN, HAI JIWAKU”
Kantoria

Perempuan
Laki-Laki

.. prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumen...
Tuhan ampuni kesalahanmu dan penyakitmu juga disembuhkan oleh-Nya.
Dialah juga yang menebus hidupmu dan bebaskan dari alam maut kejam.
Tuhan memb’ri mahkota padamu oleh rahmat-Nya yang besar tiada taranya.
Masa mudamu menjadi baru bagai burung rajawali kuat dan megah.

VOTUM
P.F.
Umat

Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
1 . / 1 . //
A - min.
NAS PEMBIMBING
P.F.
“demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus; tetapi kita
masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain.” (Roma 12 : 5)
SALAM
P.F.
Umat

Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai kamu. ( I Kor. 1 : 3 )
DAN MENYERTAIMU JUGA.
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NYANYIAN UMAT : KJ. 258 : 1-2 “SATU TUBUH KITA”
Kantoria
Satu Tubuh kita, meski banyak anggota:
hitam, putih, kuning dan merah, miskin, kaya, tinggi dan hina,
satu Tubuh kita dalam Yesus Kristus! Satu Tubuh kita dalam Yesus Kristus!
\

Umat

Satu Tubuh kita, meski banyak anggota:
satu sakit, sakit semua, satu mulia, mulia semua:
Satu Tubuh kita dalam Yesus Kristus! Satu Tubuh kita dalam Yesus Kristus!

duduk
PENGAKUAN DOSA
P.2. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah mengaku akan dosa-dosa kita:
Ya Bapa Mahakudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadaMu, seperti kami mengaku
satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan;
kami gagal untuk berbuat yang baik.
--------------- umat mengaku secara pribadi -------------P.2. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya; kelemahan iman, kepudaran pengharapan,
ketiadaan kasih; pelanggaran dan kelalaian. Kami mengaku kepadaMu,
Kantoria (GB. 35 : 1-2 ”ALLAH BAPA MAHAKASIH”)

P.2.

Segala kekurangan kami sebagai UmatMu yang telah kau kuduskan di dunia ini; salah paham dan
perselisihan; pementingan diri, iri hati dan saling membenci. Kami mengaku kepadaMu,
Presbiter (GB. 35 : 2)
Jangan Kau menghajar kami agar jiwa kami tak tersiksa;
jangan biarkan kami merana. Kasihani anak-Mu.
P.2. Segala kekurangan kami sebagai Gereja yang telah kau utus ke dalam dunia; ketdakberanian
untuk berkata benar; ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian. Kami mengaku kepadaMu,
Umat (GB. 35 : 3)
P.2.

Tuhan, kuatkanlah kami agar bersyukur senantiasa
dan kepada-Mu kami percaya Tuntun kami, umat-Mu.

Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa; sucikan dan baharuilah pikiran, hati,
tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juruselamat dunia. Amin.

BERITA ANUGERAH
P.F.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah
pengampunan seperti tertulis dalam Roma 3 : 23-24 " Karena semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan
cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus."
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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 : GB. 46 : 1 “TUHAN YESUS SUNGGUH SAYANG”
Umat

PERINTAH HIDUP BARU
P.F. Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti tertulis dalam Kitab Yohanes
15 : 11-14 yang menyatakan “... ... ... ... ... … … …”. Roh Kudus menolong kita mewujudkan
kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
NYANYIAN KEMULIAAN : GB. 47 : 1-2 ”KASIH ITU SABAR”
Umat
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duduk
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
II. PEMBERITAAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
P.F. Ya Tuhan, curahkanlah Roh KudusMu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran
dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami FirmanMu serta mau
melakukannya sepanjang hidup kami. Amin.
PEMBACAAN ALKITAB
P.F. Marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya!
Umat (GB. 395)
P.3.
P.F.

Bacaan Alkitab hari ini dari Filipi 2 : 1-11 yang menyatakan ... ... ...
Hendaklah FirmanNya diam dengan segala kekayaannya di antara saudara dan ucaplah syukur
kepada Allah.
Umat (GB. 392a)
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duduk

KHOTBAH “MENELADANI YESUS KRISTUS”
(saat teduh)
III. JAWABAN UMAT
NYANYIAN UMAT : GB. 285 : 1-4 “DALAM ROH YESUS KRISTUS”
Kantoria

Umat

Kita jalan bersama bergandengan erat, kita jalan bersama bergandengan erat,
menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat.
Refr. : (semua)

Perempuan

Kita bahu-membahu melayani terus, kita bahu-membahu melayani terus,
Kita saling membela dalam kasih kudus
Refr. : (semua)

Laki-Laki

Puji Bapa sorgawi, Pemberi kurnia! Puji Yesus, Mesias, Penebus dunia!
Puji Roh, Pemersatu dalam kasih baka!
Refr. : (semua)

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 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:
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(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)
Umat

Persepuluhanmu yang sudah kau beri memuliakan Sang Pemberi.
Persepuluhanmu yang sudah kau beri menjamin hidup sesamamu.
Persepuluhanmu yang sudah kau beri menjadi akta di hidupmu;
percayalah teguh Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu.
Refr. :
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DOA SYUKUR
P.4.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur :
Sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepadaMu dan memuji namaMu yang agung itu, sebab
siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini?
Umat
SEBAB DARIPADAMULAH SEGALA-GALANYA DAN DARI TANGANMU SENDIRILAH
PERSEMBAHAN YANG KAMI BERIKAN KEPADAMU. 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 : GB. 115 : 1-2 “UTUSLAH KAMI”
Umat

Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat.
Berilah kami Roh yang tabah dan setia untuk nyatakan kasih bagi dunia. Refr. :
BERKAT
P.F.
Umat

……………
(KJ. 478c “AMIN”)

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