GPIB “Immanuel” Depok
Minggu, 14 April 2019
TATA IBADAH HARI MINGGU I PRAPASKAH
PENEGUHAN SIDI BARU
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 I Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita
lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan.
Pemberitaan Firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh :
Pdt. Ny. YVONNE D. TAROREH-LOUPATTY
AJAKAN BERIBADAH
P.2.
Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir ditengah-tengah persekutuan kita.
I. MENGHADAP TUHAN
”

NYANYIAN UMAT : KJ. 353 : 1-2 “SUNGGUH LEMBUT TUHAN YESUS MEMANGGIL”
Kantoria
Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau.
Lihatlah Dia prihatin menunggu, menunggu aku dan kau.
Refr. : “Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah!”
Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, “Kau yang sesat, marilah!”
.. prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah dilanjutkan oleh Presbiter yang mengantar seluruh
calon anggota sidi baru secara tertib diiringi instrumen...
Umat

Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak, mengajak aku dan kau.
Jangan enggan menerima kasihNya terhadap aku dan kau.

Refr. :

VOTUM
P.F.
Umat

Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
1 . / 1 . //
A - min.
NAS PEMBIMBING
P.F.
“Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya
dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu
akan diselamatkan. (Roma 10 : 9)
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 : GB. 225 “DARI SEMULA T'LAH 'KAU TETAPKAN”
Umat
Dari semula t'lah 'Kau tetapkan
hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, Tuhan.
Rencana indah t'lah 'Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
S'mua baik, s'mua baik apa yang t'lah 'Kau perbuat di dalam hidupku.
S'mua baik, sungguh teramat baik; Kau jadikan hidupku berarti.
duduk
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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 : GB. 32 : 1-2 ”TUHAN YESUS”
Umat

Tuhan Yesus. Kami lemah, tidak mampu
memerangi kemalasan kami. Tuhan Yesus,
Kami lepah, kami rapuh. Tuhan tolong kuatkanlah kami.
Ampuni dosa kami.
BERITA ANUGERAH
P.F.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah
pengampunan seperti tertulis dalam Ibrani 10 : 12 "Tetapi Ia, setelah mempersembahkan
hanya satu korban saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah,”
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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. 52 : 1-2 “HAI DENGARLAH ANAKKU”
Semua
Refr. :
Hai, dengarlah anakku, nasihat yang dib’rikan orang tuamu,
kar’na panjang umurmu serta sejaht’ra ditambahkan padamu.
Perempuan

Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu.
Tuliskanlah itu dalam hatimu serta kalungkan itu pada lehermu.

Laki-Laki

Percayalah pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu
dan akui Dia dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskan-Nya.
Refr. :

Refr. :

PERINTAH HIDUP BARU
P.F. Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti tertulis dalam surat Yohanes 6 :
27 yang menyatakan “... ... ... ... ... … … …”. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan
Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
NYANYIAN KEMULIAAN : GB. 383 ”GLORIA, GLORIA, GLORIA”
Umat

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.
P.F. Marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Hosiana!
Umat (GB. 397)

P.3.
P.F.

Bacaan Alkitab hari ini dari Yohanes 12 : 1-8 yang menyatakan ... ... ...
Hendaklah FirmanNya diam dengan segala kekayaannya di antara saudara dan ucaplah syukur
kepada Allah.
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duduk
KHOTBAH “PERBUATAN CERMINAN PRESPEKTIF HATI”
(saat teduh)
III. JAWABAN UMAT
NYANYIAN UMAT : GB. 107 : 1-3 “IKUTLAH TUHAN DALAM T’RANG”
Kantoria

Umat

Ikutlah Tuhan dalam t’rang, teguhkan hatimu.
Setia, tulus dan benar, amalkan kasihmu.

Refr. :

Ikutlah Tuhan dalam t’rang, berdoalah tetap.
Di dalam kuasa Roh Kudus engkau dibimbing-Nya.

Refr. :

PENEGUHAN SIDI
P.F. Hari ini kita menyambut saudara-saudara kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi
agar mereka diteguhkan sebagai warga sidi gereja.
Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap para warganya, yang telah diakui dan diterima
sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman. Karenanya, mereka sekarang memiliki tanggung
jawab penuh dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya, saudarasaudara ini telah diajar dan dibina, tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus
Kristus dan berdasar pada Alkitab; begitu pula tentang pemahaman kegerejaan dalam lingkup
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Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Diyakini, bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal
Yesus secara pribadi; dan sekarang mereka secara pribadi akan mengaku iman bahwa Yesus
Kristus adalah Tuhan dan Juruselamat. Dengan pengakuan itu, bagi yang sudah dibaptis, berarti
mereka mengambil alih dan sekaligus membaharui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu
mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan itu merupakan syarat untuk
dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuh-Nya, yakni Jemaat.
DOA PENGUATAN
P.F. Sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan dan janjinya serta diteguhkan, kita awali
dengan berdoa :
Ya Allah Mahakuasa, Engkau telah mempercayakan Firman-Mu kepada kami umat-Mu. Tanpa
pertolongan-Mu, kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh
karena itu, dengan rendah hati kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya;
sehingga kami angkatan demi angkatan dapat menghayati apa yang diartikan dengan Baptisan
Kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya; baik oleh janji
dan pengakuan iman orang tua, maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau
tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan.
Putera-Mu, Yesus, telah mengorbankan diri-Nya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di
kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia agar dosa kami, Engkau ampuni, dan hidup
kami, Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit karena menang atas maut. Kami mohon
kepada-Mu, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang
akan mengaku imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan
pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dalam sukacita: penuh
iman, harap dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa
kecemasan, karena Yesus Kristus telah menjadi Juruselamat mereka. Terpujilah Engkau, ya Allah
yang Esa, kekal selama-lamanya. Amin.
PENGAKUAN DAN JANJI
P.F. Kami mengundang saudara-saudara yang akan diteguhkan sidi berdiri untuk mengaku iman dan
janji-nya, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut :
Pertama, Apakah saudara percaya kepada Allah Tri Tunggal: Bapa, Pencipta langit, bumi dan
segala isinya; Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat yang telah menebus dan
menyelamatkan saudara dari dosa dan maut; serta Roh Kudus, Penolong dan
Pemimpin Sejati, yang memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai
kehendak Allah?
Kedua,
Apakah saudara mengaku, bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah Kitab
Suci Kitab Suci yang bertuliskan Firman Allah, yang menyampaikan Perjanjian
Anugerah Allah kepada saudara serta menerangi jalan hidup saudara, sehingga
saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam?
Ketiga,

Apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu sebagai warga Gereja Protestan di
Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman dan
aturan yang berlaku serta membuang segala kepercayaan lain; melawan segala kuasa
kegelapan untuk tetap mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut
membangun Jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki?
duduk
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Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaatNya sebagai saksi?
Saudara ..……………….……..

Yang disebut nama : YA DENGAN SEGENAP HATIKU
P.F.

(sambil berdiri)

Tuhan mendengar, menguatkan dan mengingatkan saudara-saudara bahwa apa yang saudara ikat
di dunia, terikat di soega dan apa yang saudara lepaskan di dunia, terlepas di sorga.

PENGAKUAN IMAN
P.F. Jemaat, silahkan berdiri untuk menguatkan pengakuan para calon sidi ini dengan mengucapkan
Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing orang berkata :
Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Mahakuasa ..................................................................dst.
duduk
NYANYIAN UMAT : GB. 105 : 1-3 “KUDENGAR YESUS MEMANGGIL”
Kantoria

Sidi Baru

Melewati pencobaan, melewati pencobaan,
melewati pencobaan, dengan Yesus, Yesus, s’lamanya.

Refr. :

Umat

Yesus b’rikan kemuliaan, Yesus b’rikan kemuliaan,
Yesus b’rikan kemuliaan, dan berjalan, denganku tetap.

Refr. :
(P.F. turun dari mimbar)

Jika ada yang akan dibaptis dewasa
SAKRAMEN BAPTISAN
P.F. Saudari Jean Yuliana Rasman (nama yang akan dibaptis)
Aku membaptis engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Firman Tuhan, “… Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaan-Ku.”
(Yesaya 43 : 1b)
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PENEGUHAN
P.F. Berdasarkan janji Allah yang dimateraikan dengan Sakramen Baptisan, serta mendengar
pengakuan dan janjimu maka kami meneguhkan saudara-saudara dalam nama Bapa dan Anak
dan Roh Kudus, sebagai warga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, yang dewasa secara
Iman.
Kami mengundang saudara untuk ikut ambil bagian dalam Sakramen Perjamuan dan
mengingatkan saudara untuk bertanggung jawab penuh dalam pembangunan Tubuh Kristus.
PENUMPANGAN TANGAN

---------- Sidi baru berlutut /Jemaat berdiri ---------P.F. Hiduplah menurut pengakuan dan janjimu; lakukan tanggungjawabmu dan terimalah berkat Tuhan:
Allah Bapa, Sumber Kasih Karunia yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus Kristus
kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan
kamu dengan kuasa Roh Kudus.
Umat 1 . 7 . / 1 .
A - min
duduk
---------- PF mengangkat warga Sidi baru ---------PERKENALAN KEPADA JEMAAT
(sidi baru menghadap jemaat)
P.F. Jemaat, sambutlah saudara-saudara ini sebagai warga Sidi jemaat yang dewasa dan
bertanggungjawab penuh dalam persekutuan dan pembangunan jemaat sebagai Tubuh Kristus.
Umat Kami menyambut mereka dengan penuh sukacita.
(sidi baru kembali menghadap altar)
NYANYIAN SIDI BARU:

”KU TAHU RENCANA MU”

Tuhan kupercaya, rencanaMu Indah Walau saat ini tak ku mengerti
Engkau t’lah berfirman, memb’ri masa depan Damai sejahtera, penuh harapan
Ku tahu rencanaMu indah bagiku Ku tahu kehendakmu baik bagiku
Ku Tahu rancanganMu sempurna bagiku Ku tahu jalan-jalanMu, yang terbaik bagiku
Tuhan kupercaya, rencanaMu Indah Walau saat ini tak ku mengerti
Engkau t’lah berfirman, memb’ri masa depan Damai sejahtera, penuh harapan
Ku tahu rencanaMu indah bagiku Ku tahu kehendakmu baik bagiku
Ku Tahu rancanganMu sempurna bagiku Ku tahu jalan-jalanMu, yang terbaik bagiku
Ku tahu rencanaMu indah bagiku Ku tahu kehendakmu baik bagiku
Ku Tahu rancanganMu sempurna bagiku Ku tahu jalan-jalanMu, yang terbaik bagiku
Ku tahu rencanaMu indah bagiku Ku tahu kehendakmu baik bagiku
Ku Tahu rancanganMu sempurna bagiku Ku tahu jalan-jalanMu, yang terbaik bagiku
Ku tahu jalan-jalanMu, yang terbaik bagiku Ku tahu jalan-jalanMu, yang terbaik bagiku
(P.F. kembali ke mimbar)
---------- Penyerahan Alkitab dan Surat Sidi/Baptis secara simbolis kepada 2 anggota Sidi Baru-----DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doxologi GB. 389b)
\
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PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
PENGUCAPAN SYUKUR
P.4.
Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat kata, Alkitab :
Bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, tidak lagi hidup untuk
dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka.
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.
Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari bernyanyi:
NYANYIAN UMAT : GB. 78 : 1-4 “YESUS KRISTUS, SUMBER HIDUP”
Semua
Refr. :
Yesus Kristus, Sumber Hidup, Jurus’lamat, Dialah!
Dalam t’rang-Nya ada hidup; puji Dia s’lamanya!
Umat

Umat

Keadilan dan hukum-Nya bagai benteng yang teguh,
bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh.

Refr. :

(Saatnya memberi persembahan...diawali Persembahan Sulung Sidi Baru kemudian dilanjutkan
dengan persembahan jemaat dengan diiringi instrumen piano/organ)
Ucap syukur hai umat-Nya dengan harta dan benda,
bahkan hidup seutuhnya persembahkan pada-Nya!
Refr. :

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.)
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AMANAT PENGUTUSAN
berdiri
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. 114 : 1-2 ”DISETIAP JANJIKU”
Umat
Di setiap janjiku dan setiap doaku,
juga langkah imanku. Tuhan bersamaku.
Tiap gunung kutempuh, harapanku pun teguh,
rahmat Tuhan beserta untuk selamanya.
Refr. : Tuhan b’ri anug’rahNya, Tuhan b’ri kuasaNya
Kristuslah di dalamku, Aku menang Anug’rahNya.
Tiap jiwa kurengkuh; tiap hati kusentuh;
kubagikan damai-Nya, kar'na anug’rah-Nya.
Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya.
Tiap duka hilanglah kar’na anug’rah-Nya.

Refr. :

BERKAT
P.F. ................
Umat (KJ. 478b ”AMIN”)

(Jemaat tetap berdiri sampai Firman Tuhan diserahkan, kemudian Pelayan Pirman bersama Presbiter
memberikan ucapan selamat kepada Sidi Baru diikuti oleh Jemaat secara tertib sesuai dengan arahan dari
petugas)
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PENEGUHAN SIDI KATEKISASI REGULER TAHUN AJARAN 2018-2019
Nama-nama katekisan yang akan diteguhkan, sebagai berikut :
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nama (Sesuai Akta Kelahiran)
Jean Yuliana Rasman (*)
Grece Angelia Lessimanuaya
Laudya Clarabel Polii
Jenaya Graziela Loen
Gabriel Nathanael Sudarmojo
Zevanya Abygael
Riyanti Rosari Aoetpah
Titus Rio Kurniawan
Yerobeam
Angelie Shakira Silubun
Astrid Jovita
Christian Arvianus Nathanael Biran
David Christian Parinussa
Janice Debora Freely Kusumawaty
Nicholas Joel Christian
Glen Charlie Karo Sekali
Ria Amellia Leander
Yohanes Triutomo Bandi
Rayzel Kyla Carmelli Tangke Allo
Syaloom Mega Gabriela Matitaputty
Youriel Lucas
Noah Euaggelion Dendeng
Daniel Salomonsz
Kezia Micheline Yunus

Sektor

No.

Eben Haezer I
Eben Haezer III
Eben Haezer III
Nazaret
Pniel
Pniel
Getsemani
Getsemani
Getsemani
Kapernaum
Kapernaum
Kapernaum
Kapernaum
Kapernaum
Kapernaum
Marturia I
Marturia I
Marturia I
Marturia Ii
Marturia Ii
Marturia Ii
Marturia Iii
Betseda
Betseda

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
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Nama (Sesuai Akta Kelahiran)
Ardji Yeremia Tomodok
Alfiano Rudolf Soedira
Chintami Angelica Bacas
Heidy Shereya Jonathans
Clariza Alzandy Misseyer
Maleakhi Ardian Loen
Sagita Adriana Loen
Kristine Putri Dakaulu
Thessalonika Natalia Sutjiono
Axel Vito Liano
Bryant Adhika Rendiputra
Fhilipus Charlos Imanuel Loen
Peter Jhon Steinly Foeh
Vanessa Claudia De Wilde
Weyson Immanuel
Danny Aston Jonathans
Gustav Zefanya Pangaribuan
Jason Matthew Abelard Tuju
Myviani Christin Ananda Palit
Olyvia Tayana
Tracy Valerie Bacas
Christian Juan Saur Siagian
Priscilla Easter Assa

Sektor
Sion I
Sion II
Sion II
Sion II
Sion III
Sion III
Sion III
Baitani I
Baitani I
Baitani II
Baitani II
Baitani II
Baitani II
Baitani II
Baitani II
Galilea
Galilea
Galilea
Galilea
Galilea
Galilea
GPIB "Markus" Jaksel
GPIB "Markus" Jaksel

