GPIB “Immanuel” Depok
Minggu, 29 Juli 2018
TATA IBADAH HARI MINGGU IX SESUDAH PENTAKOSTA
(Pukul 09.00 WIB)
(Yohanes 7 : 14-17)
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 IX sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah
yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan.
Pemberitaan Firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh : …………………
UNGKAPAN SITUASI
P.2. Menjadi murid Yesus yang terus belajar adalah sebuah keniscayaan sebab bukankah hidup adalah
medan pembelajaran? Menjadi murid Yesus yang terus belajar selalu diawali dengan kesediaan
untuk mendengar dan mengendapkan setiap ajaran Yesus dalam geliat kehidupan. Sebagai murid
Yesus saat ini maka pembelajaran itu terus berlangsung dalam ruang dan waktu yang tertentu
sebab bukankah manusia adalah makhluk yang terbatas?
Maka inilah saatnya, sekaranglah waktunya bagi kita semua untuk belajar dan mengasah
pendengaran kita agar selalu peka terhadap kebenaran dan benar dalam penalaran agar selalu
pikiran dan perasaan itu selaras dengan pikiran dan perasaan-Nya (Filipi 2:5)
Sebagai keluarga kita juga bertumbuh dalam kebersamaan dengan anggota keluarga yang lain.
Kelangsungan pemikiran yang demikian membuka ruang kebersamaan dalam keluarga sehingga
terhindar dari kepincangan pemahaman. Hiduplah sebagai umat yang terus belajar dalam arus
pengajaran-Nya yang memuliakan kebenaran dan kehidupan sebab Yesus sendiri yang
mengatakannya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Marilah berdiri menyambut kehadiran
Firman Tuhan di tengah ibadah Penyegaran Iman saat ini dengan menyanyi dari
MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN UMAT : PKJ. 2 “MULIA, MULIA NAMANYA”
Umat
Mulia, Mulia namaNya. Bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah!
Mulia, kekuasaanNya memb’ri berkat bagi jemaat, bersyukurlah!
Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar!
Mulia, Mulia namaNya. Sang Penebus, Mahakudus, Mahabesar!
Umat

-prosesi Alkitab simbol Firman Allah untuk diberitakan oleh Pelayan FirmanMajesty, worship His Majesty
Unto Jesus, be full Power, Glory and Praise.
Majesty, worship His Majesty Come from above to ev’ry man just for His love
So exalt and glorify, the name of Jesus
Magnify and praise His name cause Jesus our Lord
Majesty, kingdom Authority
Come from above to ev’ry man just for His love
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VOTUM
P.F. Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
Umat 1 . / 1 . //
A - min.
NAS PEMBIMBING
P.F. “Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut
kebenaran yang nyata dalam Yesus,” (Efesus 4: 21)
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 : PKJ. 200 ” ‘KU DIUBAHNYA”
Umat

duduk
PENGAKUAN DOSA
P.2.
Jemaat yang terkasih marilah kita bersama mengaku dosa di hadapan-Nya.
Bapa pengasih, kami mengakui kesalahan dan dosa kami terhadap-Mu ketika kami
mengabaikan ajaran-Mu dan berbangga diri dengan aktifitas pelayanan kami. Kami
nampaknya melayani Tuhan tetapi kami melayani kelompok kami sendiri dengan
membangun ego kelompok. Ampunilah kami ya Bapa
Umat

(KJ. 29 : 1 ”DI MUKA TUHAN YESUS”)
Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku.
Kubawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus.
Laki-Laki
Bapa pengasih, kami mengakui kesalahan dan dosa kami ketika kami tidak taat pada
ajaran-Mu sehingga menjadi suami dan ayah yang mengabaikan tuntunan-Mu. Ampunilah
kami ya Bapa
Presbiter (KJ. 29 : 2)
Di muka Tuhan Yesus tersungkur kar’na dosaku,
kubuka kerinduanku di muka Tuhan Yesus.
Perempuan Bapa pengasih, kami mengaku bahwa sebagai ibu dan istri kami gagal menjadi teladan
ketika kami mengabaikan ketetapan-Mu dan berjalan menurut pemikiran kami sendiri yang
mengabaikan keteladanan-Mu. Ampunilah kami ya Bapa
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(KJ. 29 : 3)

Di muka Tuhan Yesus ‘ku insaf akan salahku;
bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus.
Bapa pengasih, dengarlah seruan permohonan kami dan ampunilah dosa kami dan demi
Putra-Mu Yesus Kristus kami memohon. Amin
(KJ. 29 : 4) Di muka Tuhan Yesus kudapat kasih sayangNya;
hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus.

BERITA ANUGERAH
P.F. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah
pengampunan seperti tertulis dalam Kolose 1 : 20 ” dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala
sesuatu dengan diri-Nya, baik yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga, sesudah Ia
mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus.” 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, 47 “BUATLAH HATIKU LAPANG DAN BERSIH”
Umat

PERINTAH HIDUP BARU
P.F. Marilah kita berdiri untuk mendengar Petunjuk Hidup Baru seperti tertulis dalam
1 Timotius 4 : 7-11 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.
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PEMBACAAN ALKITAB
P.F. Marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya!
Umat (PKJ. 294)

P.3.
P.F.

Bacaan Alkitab hari ini dari Yohanes 7 : 14-17 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 “KETIKA YESUS MENGAJAR”
(saat teduh)
III. JAWABAN UMAT
NYANYIAN UMAT : GB. 277 : 1-3 “FIRMAN ALLAH SUDAH KAUDENGAR”
Umat

Laki-Laki
Perempuan

Firman Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu.
sangkal diri sebagai hamba-Nya; jadi saksi setia dan tekun.
Refr. : semua

Laki-Laki
Perempuan

Dalam suka dan sengsaramu, ingat s'lalu pada Tuhanmu.
Jangan bimbang dan janganlah gentar berpegang hanya pada ﬁrman-Nya.
Refr. : semua
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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 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:
NYANYIAN UMAT : PKJ. 149 : 1-3 “UCAP SYUKUR PADA TUHAN”
Umat

Paduan Suara

Nyanyikanlah dengan riang kar’na kasih setia Tuhan, nyanyilah.
Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagiNya.
(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)

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
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AMANAT PENGUTUSAN
P.F. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan Firman Tuhan yang
telah kamu dengar.
NYANYIAN UMAT : PKJ. 183 : 1-2 “MARI SEBARKAN INJIL”
Umat

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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