GPIB ―Immanuel‖ Depok

Minggu, 26 Mei 2019

TATA IBADAH HARI MINGGU V 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 V sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang
kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan.
Pemberitaan Firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh :
(Pkl. 06.00 WIB) : Pdt. ALFRED H.L. LOWING
(Pkl. 07.00 WIB) : Pdt. Ny. ANNA S. LEANDER-SAERANG (GPIB Jemaat "Galilea"
Pelabuhan Ratu-Pospel Sukabumi
AJAKAN BERIBADAH
P.2. Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir ditengah-tengah persekutuan kita.
MENGHADAP TUHAN
JEMAAT MENYANYI, ♫ GB 20 : 1, 2 “UMAT TUHAN, MARI DATANGLAH”
1. Umat Tuhan, mari datanglah persembahkan diri pada-Nya.
Mari nyanyi ucaplah syukur, puji Tuhan, Jurus’lamatmu.
Masuklah kepelataran-Nya, bernyanyi bergemar, bersukacitalah.
Refr : Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala allah.
Hai umat nyanyi dan bersorak-sorak, muliakan Allah, Bapa, Mahakasih.
Persembahkan dirimu kehadapan-Nya dengan tulus hatimu.
Hai umat-Nya mari persembahkan dirimu kehadapan-Nya
Dengan tulus hatimu.
. . . Alkitab dibawa masuk -- (diiringi instrumentalia) . . .
2.

Dosa kita yang ditanggung-Nya dalam korban Putra Tunggal-Nya,
Hingga kita dibebaskan-Nya dari kuasa maut yang kejam.
Kar’na kasih Allah yang besar, yang dinyatakannya di dalam Putra-Nya.

VOTUM
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
(Mzm 124:8)
J : 1 .| 1 .||
A – min
NAS PEMBIMBING (2 TIMOTIUS 4 : 7)
PF : ―Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah
memelihara iman.‖
SALAM
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai
kamu. ( I Korintus 1 : 3)
J
: Dan menyertaimu juga.
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JEMAAT MENYANYI, ♫ KJ 438 : 1, 3 “APAPUN JUGA MENIMPAMU”
1. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu.
Naungan kasihNya pelindungmu, Tuhan menjagamu.
Refr :
3.
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Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang,
Ia menjagamu, Tuhan menjagamu.

DipeliharaNya hidupmu; Tuhan menjagamu,
Dan didengarkanNya doamu; Tuhan menjagamu.

(Refr)

Duduk
PENGAKUAN DOSA
P2 : Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa- dosa kita
:
Bapa Mahakudus, kami mengaku kepada-Mu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah
gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami
sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepada-Mu kami memohon
:
J
: ♫ KJ 44 (Refrein) Tuhan, Kasihanilah! Kristus Kasihanilah! Tuhan, Kasihanilah!
P2 : Bapa Mahapengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami
melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal.
Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut menyatakan yang
benar; kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan terhadap berbagai kecurangan. Kepada
Mu, kami memohon.
J
: ♫ KJ 44 (Refrein) Tuhan, Kasihanilah! Kristus Kasihanilah! Tuhan, Kasihanilah!
P2 : Bapa Mahapenyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab
dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering
kecewa dan putus-asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah
kami pengampunan-Mu, ya Bapa. Baruilah hati dan perilaku hidup
kami serta kerja-layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan
Penebus kami yang hidup.
J
: ♫ KJ 44 (Refrein) Tuhan, Kasihanilah! Kristus Kasihanilah! Tuhan, Kasihanilah!
JEMAAT MENYANYI, ♫ GB 27 : 1, 2 “YA TUHAN, KAMI MENGAKU”
1. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati,
Di kata dan di tindakan: ampunilah dosa kami!
2. Betapa lama umat-Mu tak sadar bahwa Kau hadir.
Dengan-Mu tak bersekutu: ampunilah dosa kami!
BERITA ANUGERAH
PF : Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah
pengampunan seperti yang tertulis dalam Yesaya 1 : 18 yang menyatakan ―Marilah, baiklah kita
berperkara – firman TUHAN — Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih
seperti salju; sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu
domba.‖
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa
pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
J

:

Syukur kepada Tuhan, Amin.
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JEMAAT MENYANYI, ♫ KJ 36 : 1, 3 ―DIHAPUSKAN DOSAKU‖
1. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus;
aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.
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Refr : O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku!
Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus..
3. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus;
bukan oleh amalku: hanya oleh darah Yesus (Refr)
PERINTAH HIDUP BARU
PF : Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti tertulis dalam Matius
22 : 37 - 40 yang menyatakan : “Jawab Yesus kepadanya: ―Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan
segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum
yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah:
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh
hukum Taurat dan kitab para nabi.‖
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di
dunia.
JEMAAT MENYANYI, ♫ GB 51 : 1 – 2 “KASIHILAH TUHANMU”

2. Sembah dan Puji Allah, Sang Bapa, Pencipta alam.
Sembah dan puji Yesus, Sang Juruselamatmu.
Sembah dan puji Roh Kudus, Penuntun dalam kebenaran.
Hai, s’gala yang bernafas; sembah dan pujilah Tuhanmu.
Duduk
♫ Kesaksian Pujian
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--- saat teduh--PEMBERITAAN FIRMAN

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PF : . . . . . . .
PEMBACAAN ALKITAB
PF
J

:
:

P3

:

PF

:

Marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan : Haleluya!
♫ KJ 472 “Haleluya, Haleluya”
Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya;
Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya!
Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 15 : 22-29 yang menyatakan ......... Demikian
pembacaan Alkitab.
Hendaklah Firman-Nya diam dengan segala kekayaan-Nya di antara kamu dan ucaplah syukur
kepada Allah.

JEMAAT MENYANYI, ♫ KJ 474 “KepadaMu Puji-Pujian”
Kepada-Mu Puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan:
Ya Bapa, Putra dan Roh Kudus sampai kekal abadi.
Duduk
KHOTBAH “KESEJAHTERAAN DALAM KEPUTUSAN”

(saat teduh tanpa diiringi musik )

JAWABAN JEMAAT
JEMAAT MENYANYI, ♫ GB 104 : 1, 2 “JANJI TUHAN SELALU DIGENAPI”
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2. Tuhan utus umat-Nya dalam dunia, jadi hamba yang patuh dan setia,
Bawa damai dan kasih yang sejati, bagi orang yang dalam keresahan. (Refr)
PENGAKUAN IMAN
PF : Jemaat, silahkan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita
mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata:
J
: Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Mahakuasa, Khalik langit dan bumi……….....
Duduk
DOA SYAFAAT
PF : ........., Ya, Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon:
J
: Dengarlah doa kami
PF : Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juruselamat yang telah mengajar kami
berdoa
PF & J : Bapa kami yang di Sorga ……….……………… (diakhiri dengan doxologi ♫ GB 389 b)
♫ Kesaksian Pujian
PENGUCAPAN SYUKUR
P4 : Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya.
Dengarlah nas Alkitab ―Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan
masuklah ke pelataran-Nya!‖ (Mazmur 96 : 8).
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
JEMAAT MENYANYI, ♫ GB 87 : 1, 3 “AKU BERSYUKUR PADAMU”

1.

(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)
3. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepada-Mu.
Kaulah yang layak kami tinggikan kar’na besarlah kuasa-Mu.
T’rimalah Tuhan, ungkapan syukur yang kami bawa kepada-Mu.
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DOA SYUKUR
P4 : Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur : Ya Tuhan,
kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi
dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. kepada-Mu kami serahkan persembahan ini
sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah
syukur kami :
J
: Ya Kristus, Tuhan kami, Kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan
mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi
majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan
memuliakan nama-Mu. Amin.
PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
P6 : ......................
Berdiri
AMANAT PENGUTUSAN
PF : ―Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan
dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum.‖ (Yesaya 42:3)
Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan Firman Tuhan yang
telah kamu dengar.
JEMAAT MENYANYI, ♫ PKJ 185 : 1, 5 “TUHAN MENGUTUS KITA”
1. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
bawa pelita kepada yang gelap.
Meski dihina serta dilanda duka,
harus melayani dengan sepenuh.
Reff. : Dengan senang, dengan senang,
marilah kita melayani umatNya.
Dengan senang, dengan senang,
berarti kita memuliakan namaNya.
5.

Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
untuk melawat orang terbelenggu.
Meski dihina serta dilanda duka,
harus melayani dengan sepenuh. (Refr)

BERKAT
PF : Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya :
TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau.
TUHAN
menyinari engkau dengan Wajah-Nya dan memberi engkau kasih
karunia.
TUHAN menghadapkan Wajah-Nya kepada-Mu dan memberi engkau damai sejahtera.
J

:

MENYANYI, ♫ GB 402c “AMIN”
Amin, Amin, Amin

(Jemaat duduk)

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