Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (G.P.I.B)
JEMAAT ”IMMANUEL” DEPOK

Tata Ibadah Minggu Trinitas
dalam Rangka Bulan Pelkes GPIB

TRINITAS (Lat. Trinitatis = Trinitas). Perayaan Hari Minggu Trinitas baru ditetapkan pada abad
ke-14. Dirayakan pada Minggu I sesudah Pentakosta untuk menyaksikan Allah Yang Esa atau
Allah Tritunggal (Bapa, Anak dan Roh Kudus). Di sini pernyataan Allah dan kekudusan
keesaanNya menjadi pusat penyembahan umat.
Simbol Hari Minggu Trinitas adalah Segitiga (Triquetra) dengan warna dasar putih, yang
merupakan symbol mula-mula dari ketritunggalan.
Arti :
Tiga buah lekukan yang tidak terputus, saling bersambung, menyatakan kekekalan dari tritunggal
Pada pusat dari ketiga lekukan itu terbentuklah sebuah segitiga yang merupakan symbol warisan
dari Tritunggal.

Minggu, 16 Juni 2019
Pukul 09.00 WIB

Persiapan
 Pengenalan / Latihan lagu-lagu untuk beribadah
 Doa Presbiter di Konsistori
Ucapan Selamat Datang
P2 Pemberita Firman dan para pelayan mengucapkan selamat datang untuk beribadah di Hari Minggu
Trinitas ini. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan perayaan keselamatan dan ungkapan
syukur atas rahmat dan berkat Allah Tritunggal. Pemberitaan Firman akan disampaikan oleh
Pdt. Ny. Yunike R. Luarwan-Jacobus (Pendeta Pelum dari Unit Kerja Penerbitan GPIB)
Ungkapan Situasi
P2 Persekutuan yang bersaksi dan melayani adalah membangun kehidupan yang lebih baik,
sebagaimana Sang Bapa Pencipta dunia yang membuat segala sesuatu sungguh amat baik.
Persekutuan yang bersaksi dan melayani adalah mengasihi mereka yang lemah dalam semangat
kasih Sang Anak yang mengorbankan diri-Nya untuk keselamatan kita. Persekutuan yang melayani
dan bersaksi adalah persekutuan memobilisasi talenta untuk membangun hidup sejahtera dalam
pimpinan Roh Kudus Pemberi karunia. Mari berpelkes dalam penghayatan iman Allah Tritunggal.
MENGHADAP TUHAN
Ajakan beribadah
P2 Jemaat sekalian silakan berdiri, mari menyambut Firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan
ini.
KJ 3 : 1-3 “KAMI PUJI DENGAN RIANG”
Umat
1. Kami puji dengan riang Dikau, Allah yang besar;
bagai bunga t‟rima siang, hati kami pun mekar.
Kabut dosa dan derita, kebimbangan, t‟lah lenyap.
Sumber suka yang abadi, b‟ri sinar-Mu menyerap.
...Prosesi ALKITAB dibawa masuk...
Pria

2. Kau memb‟ri, Kau mengampuni,Kaulimpahkan rahmat-Mu,
Sumber air hidup ria, Lautan kasih dan restu.
Yang mau hidup dalam kasih Kaujadikan milik-Mu,
agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu.

Wanita

3. Semuanya yang Kaucipta memantulkan sinar-Mu.
Para malak, tata surya naikkan puji bagi-Mu.
Padang, hutan dan samud‟ra, bukit, gunung dan lembah,
margasatwa bergembira,„ngajak kami pun serta.

Votum
PF
Jemaat

Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit dan bumi.
KJ 476a A – min
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Nas Pembimbing
PF
“Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang dari padaNya berasal segala
sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus, yang olehNya
segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup” (1 Korintus 8 : 6)
Salam
PF
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu
sekalian. (2 Kor. 13:13)
Jemaat dan menyertaimu juga.
KJ 242 : 1-2 “Muliakan Allah Bapa”
Kantoria 1. Muliakan Allah Bapa, muliakan PutraNya
Muliakan Roh Penghibur Ketiganya Yang Esa!
Haleluya, puji Dia kini dan selamanya!
Umat

2. Muliakan Raja Kasih yang menjadi Penebus
yang membuat kita waris KerajaanNya terus
haleluya, puji Dia Anak Domba yang Kudus!

duduk
Pengakuan Dosa
P2
Tiada seorangpun dari kita yang bebas dari dosa. Tidak ada satupun yang bersih dari salah.
Karena itu, dalam kejujuran dan kerendahan hati mari mengakui semua dosa kita di hadapan
Allah yang Mahatahu.
...Jemaat hening sejenak...
P2
Ya Tuhan, kami mengaku kepadaMu, kami kurang berperan menjadi penjaga ciptaan bahkan
justru kami merusak sumber daya alam dengan alasan kesejahteraan. Kami masih memandang
muka dan merendahkan mereka yang berbeda pilihan politik dan agama. Kami menaruh curiga
terhadap sesama dan belum memanusiakan manusia sebagai citraMu di dunia. KepadaMu Sang
Pencipta kami memohon :
Jemaat Ampunilah kami, ya Bapa, menurut anugerah-Mu yang besar.
P2
Ya Tuhan, kami mengaku, betapa kami kurang memahami kehendakMu, kami kuat membangun
hidup spiritual tetapi kurang memiliki kepekaan sosial. Akhirnya kami lebih sering mengurus
persoalan internal. Kami kurang peduli dan sulit berbagi karena alasan untung rugi. Kami lupa
bahwa Engkau sudah mengorbankan diri untuk menyelamatkan kami. KepadaMu ya Yesus kami
memohon:
Jemaat Ampunilah kami, ya Anak Domba Kudus, menurut kasih-Mu yang besar.
P2
Ya Tuhan, kami sadar akan kelemahan kami di hadapanMu, kami memiliki talenta namun kurang
mengasahnya untuk mendukung pelayanan Gereja. Kami kerap bersaksi dalam kata tetapi minim
dalam karya. Kami bangga bisa hidup sejahtera tanpa memperhatikan kesejahteraan sesama.
Kami sering menutup diri dan berjalan sendiri sehingga sulit berbaur dengan mereka yang satu
visi. KepadaMu ya Tuhan kami memohon:
Jemaat Ampunilah kami, ya Roh Kudus, menurut rahmat-Mu yang besar.
KJ 13 : 1-3 “ALLAH BAPA, TUHAN
Umat 1. Allah Bapa, Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu!
Allah Bapa, Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu!
Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu.
Datanglah dengan kasih-Mu!
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Presbiter 2. Yesus Kristus, Tuhan, yang membawa kes'lamatan,
Yesus Kristus, Tuhan, yang membawa kes'lamatan,
lahir dalam dunia ini, mati, tapi bangkit lagi,
Kaulah Jurus'lamat kami!
Umat 3. Ya Roh Kudus, Tuhan, tolong kami lawan dosa.
Ya Roh Kudus, Tuhan, tolong kami lawan dosa.
sucikanlah hati kami, b'rilah hidup yang sejati:
tinggallah bersama kami!
Berita Anugerah
PF
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah
pengampunan seperti tertulis dalam kitab 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.
Jemaat
Syukur kepada Tuhan, amin.
GB 33 TUHAN ALLAH, JANGANLAH
Umat
1. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku.
O, berapa lamakah lanjut amarah-Mu?
Dosaku, murka-Mu, hapuskanlah itu
oleh darah Kristus!
2. Dalam maut yang kelam siapa yang bersyukur?
Jiwaku luputkanlah dari alam kubur.
Biarlah s‟lamanya aku menyanyikan
bagi-Mu pujian.
Petunjuk Hidup Baru
PF
Marilah berdiri untuk mendengar Petunjuk Hidup Baru seperti tertulis dalam Markus 12:29-31
yang menyatakan.....
Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan
kesaksian kita di dunia.
Jemaat (GB 382) Gloria, gloria, gloria bagi Allah Bapa;
gloria, gloria, gloria bagi Yesus Kristus;
gloria, gloria bagi Roh Kudus,
Tri tunggal yang kudus!
duduk
PEMBERITAAN FIRMAN
Doa Mohon bimbingan Roh Kudus
PF . . .
Pembacaan Alkitab
PF
Jemaat marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab : Haleluya!
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Jemaat

KJ 472 “HALELUYA”

P3

Pembacaan Alkitab hari ini dari Surat Kolose 1 : 3-14, yang menyatakan ………………….
Demikian pembacaan Alkitab.

PF

Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di antara kamu
dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat
GB 392a “KEPADA-MU PUJI-PUJIAN”
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duduk
KHOTBAH “RUKUN BUAH MENGHAYATI TRITUNGGAL”
… Saat teduh untuk menghayati firman Tuhan yang telah didengar…
JAWABAN JEMAAT
Umat

GB. 196 : 1-3 “YA ALLAH YANG MAHATINGGI”
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Wanita

Pria

2. Ya Allah yang Mahakasih, Engkau lahir di dunia ini
Engkau mati di kayu Salib; Engkau rela mengganti kami.
Dari kubur telah Kau bangkit; kuasa maut tiada lagi.
Pimpinlah kami, sebab Engkaulah
Jalan yang benar!
3. Ya Allah yang Mahasuci,Engkau turun ke dunia ini;
Kau menyala bagaikan api memurnikan nurani kami,
mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi b"rani.
Utuslah kami ke dunia ini
dengan kuasa-Mu!

PENGAKUAN IMAN RASULI
PF
Bersama semua orang percaya disegala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman
menurut Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata: ”Aku
percaya….”
duduk
Doa Syafaat
PF . . . (Diakhiri Doa Bapa Kami + doksologi GB. 389 a)

Pengucapan Syukur
P4
Tangan yang terulur adalah wujud syukur dan kesaksian iman bahwa jemaat Tuhan diberkati.
Tangan yang terulur adalah tanda peduli untuk menopang persekutuan yang melayani dan
bersaksi. Marilah kita memberi persembahan sebab Allah telah terlebih dahulu mengulurkan
tangan kasih dan berkat-Nya bagi kita. Dalam Alkitab ada tertulis : “Sebab jika kamu rela untuk
memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada
padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah
supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan.” (2 Korintus
8:12-13 )
KJ 287a : 1-3 “SEKARANG B’RI SYUKUR”
Kantoria
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...Kesempatan memberi persembahan...
2. Yang Mahamulia memb'rikan sukacita,
damai sejahtera di dalam hidup kita.
KasihNya tak terp'ri mengasuh anakNya;
TolonganNya besar seluas dunia!

Umat

3. Muliakan Allahmu yang tiada terbandingi
Sang Bapa, Anak, Roh di takhta mahatinggi.
Tritunggal yang kudus kekal terpujilah,
Sekarang dan terus selama-lamanya!

Doa Persembahan
P4
Jemaat yang bersukacita, mari berdiri untuk mendoakan persembahan syukur ini kepada
Tuhan. Kita berdoa : Dihadapan tahta anugerah-Mu ya, Tuhan, kami mengaku bahwa
semua yang ada pada kami hanyalah karena berkat kasih setia-Mu. Terimalah
persembahan syukur kami, sebagai ungkapan keyakinan iman tentang kebesaran kuasaMu. Pakailah persembahan kami menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan,
pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia.
Jemaat
Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan kami, yang anugerah-Mu tidak pernah habis tercurah.
Terimalah pujian dari anak anak-Mu yang percaya dan mengaku:
P4 & Jemaat Engkaulah Tuhan Allah Tritunggal yang Mahatinggi dan Mahakudus. Amin.
duduk
PENGUTUSAN

Warta Jemaat
Amanat Pengutusan
PF

Tunaikanlah tugas untuk bersaksi dan melayani dengan setia berdasarkan firman Tuhan yang telah
kamu dengar.

Kantoria

Umat

Berkat
PF

berdiri

GB 345 : 1-3 “ALLAH SUMBER RAHMAT”
1. Allah Sumber rahmat dan karunia inginkan umatNya rukun dan tentram
Hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling membri
Refr : Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil benar
2. Mari satu kata, satu rasa, kita mewujudkan kasih yang benar
Kita bersehati, satu suara; mari agungkan Allah yang akbar. Refr.
3. Mari kita saling menerima satu sama lain dalam kasihNya
Mari pelihara kerukunan, persaudaraan di dalam Tuhan Refr.
Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya:…..
TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau; TUHAN menyinari engkau dengan wajahNya dan memberi engkau kasih karunia; TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan
memberi engkau damai sejahtera.
(Bilangan 6:24-26)

Jemaat GB 400 AMIN, AMIN
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Jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri, hingga Alkitab dibawa keluar

Mari bersama kita dorong percepatan pemandirian pos-pos PELKES GPIB. Salurkan ide/pemikiran anda
melalui email ke pelkesgpib@gmail.com.
Bantuan dana dapat anda salurkan melalui :
Bank BRI Cabang Veteran,
atas nama MAJELIS SINODE C/Q Departemen Pelkes,
nomor rekening : 0329-01-000815-30-0.
TUHAN memberkati pelayanan kita bersama.
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