Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (G.P.I.B)
JEMAAT ”IMMANUEL” DEPOK
Alamat : Jl. Pemuda No.70 Kota Depok (16431)
Telepon : (021) 7522859 Fax. : (021) 77210338
E-mail : gpibimmanueldepok@yahoo.com

HARI MINGGU XII
SESUDAH PENTAKOSTA

Minggu, 01 September 2019
Pukul 06.00, 07.00 & 18.00 WIB

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 XII sesudah Pentakosta. 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. Ny. YVONNE D. TAROREH-LOUPATTY
(Pkl. 07.00 WIB) : Pdt. YOHANES NICO
(Pkl. 18.00 WIB) : 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 : KMM. 2 : 1-3 “BAPA DI SORGA MENGASIHIKU”
Kantoria 1. Bapa di sorga mengasihiku
aku senang dan mengucap syukur!
Kabar gembira tentang kasihNya
dapat kubaca dalam Alkitab
Ref. Kasih Tuhanku sungguh besar
sungguh besar, sungguh besar
kasih Tuhanku sungguh besar
kasihNya padaku
.. prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumen...
Pria

2.

Walaupun aku berjalan sesat
Yesus menanti diriku tetap
dan 'ku kembali kepangkuanNya,
kar'na ku ingat kasihNya mesra. Ref.

Wanita

3.

Bila 'ku masuk sorga kelak
dan 'ku memandang Rajaku tetap,
maka kidungku abadi merdu;
Tuhanku Yesus mengasihiku! Ref.

VOTUM
P.F.
Umat

Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
1 . / 1 . //
A - min.
NAS PEMBIMBING
P.F.
“Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati.
Bersukacitalah karena TUHAN, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namaNya yang kudus.” (Mazmur 97 : 11-12)
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.
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NYANYIAN UMAT : KMM. 23 : 1,3 “YESUS SEGALA-GALANYA”
Umat

1. Yesus segala-galanya, Mentari hidupku.
Sehari-hari Dialah Penopang yang teguh.
Bila ‟ku susah, berkesah, aku pergi kepada-Nya:
Sandaranku, Penghiburku, Sobatku.
3. Yesus segala-galanya, setia padaku;
tak akan ‟ku menyangkal-Nya, Teman setiaku.
Bersama-Nya ‟ku tak sesat, Ia menjagaku tetap:
Ia tetap Kawan erat, Sobatku.

duduk
PENGAKUAN DOSA
P.2. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita
: Kasihanilah kami, ya Allah menurut kasih setiaMu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut
rahmatMu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami
dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul
dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan Roh
yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapanMu, dan janganlah mengambil RohMu yang
kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang
daripadaMu dan lengkapilah kami dengan Roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon
kepadaMu. Amin.
NYANYIAN UMAT : KMM. 122 “TUHAN KASIHANILAH KAMI”
Umat

BERITA ANUGERAH
P.F.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah
pengampunan seperti tertulis dalam 1 Yohanes 1 : 7 “Tetapi jika kita hidup di dalam terang
sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang
lain, dan darah Yesus, Anak-Nya itu, menyucikan kita dari pada segala dosa..”
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.
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NYANYIAN UMAT : KMM. 129 : 1-2 “KUBEROLEH BERKAT”
Kantoria

Umat

1. „Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak dib‟ri dunia;
Di relung hatiku, walau sarat beban, ada damai sejaht‟ra baka.
Ref. : Yesus yang selalu tinggal serta; Ia di dalamku, „ku dalamNya.
Aku senantiasa menyertaimu” Itulah janjiNya kepadaku.
2. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah.
Kesusahan lenyap, g‟lap berganti terang: Yesus Tuhan, agung, mulia! Ref.

PERINTAH HIDUP BARU
P.F. Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti tertulis dalam 1 Petrus 3 : 8-12
yang menyatakan “Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi
saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan
kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati,
karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab "Siapa yang mau
mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat
dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan
yang baik, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan
tertuju kepada orang-orang benar, dan telinga-Nya kepada permohonan mereka yang minta
tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat"”. Roh Kudus menolong
kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
NYANYIAN KEMULIAAN : GB. 47 : 1-2 “KASIH ITU SABAR”
Kantoria
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Umat

duduk

PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
II. PEMBERITAAN FIRMAN

DOA EPIKLESE
P.F. Ya Tuhan curahkanlah Roh KudusMu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran dan hati
kami agar FirmanMu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami pahami
dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin.
PEMBACAAN ALKITAB
P.F. Marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya!
Umat (KMM. 166 “HALELUYA”)

P.3.
P.F.

Bacaan Alkitab hari ini dari Nehemia 1 : 1-7 yang menyatakan ...........
Hendaklah FirmanNya diam dengan segala kekayaannya di antara saudara dan ucaplah syukur
kepada Allah.

Umat

(GB. 392 b “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”)
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan:
Ya Bapa, Put'ra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya.

KHOTBAH “BANGKIT DAN BERTINDAK UNTUK KESEJAHTERAAN BERSAMA”
(saat teduh)

duduk
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III. JAWABAN UMAT
NYANYIAN UMAT : GB. 227 : 1-2 ”TUHAN TUNTUN LANGKAHKU”
Umat

PENGAKUAN IMAN RASULI

berdiri  duduk

DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doxologi GB. 389 b)
Kar'na Engkaulah yang empunya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan
sampai s'lama-lamanya. Amin
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.
Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari bernyanyi:
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NYANYIAN UMAT : GB. 77 : 1-2 “PERSEPULUHANMU”
Umat

(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)
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2 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. Ref.
DOA SYUKUR
P.4.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur :
P.4. & Umat YA TUHAN, TERIMALAH PERSEMBAHAN SYUKUR DARI UMAT YANG TELAH
ENGKAU SELAMATKAN INI. JADIKANLAH PERSEMBAHAN SYUKUR KAMI INI
SEBAGAI BERKAT BAGI SESAMA DAN BAGI PEMBANGUNAN TUBUH KRISTUS.
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. 214 : 1-3 “TIAP LANGKAHKU”
Umat
1.
Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku.
Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh.
Ref. Tiap langkahku „ku tahu Tuhan yang pimpin
ke tempat tinggi „ku dihantar-Nya,
hingga sekali nanti aku tiba
di rumah Bapa sorga yang baka.
Wanita

2. Di waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat,
ku pandang Tuhanku, Penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Ref.

Pria

3. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera:
Dibuka-Nya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Ref.

BERKAT
P.F.
……………
Umat
(KMM. 167 “AMIN, AMIN, AMIN”)

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