GPIB JEMAAT “IMMANUEL” DEPOK
TATA IBADAH HARI MINGGU XIII SESUDAH PENTAKOSTA
Minggu, 08 September 2019
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 XIII 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. YOHANES NICO
(Pkl. 07.00 WIB) : Pdt. Ny. YVONNE D. TAROREH-LOUPATTY
(Pkl. 18.00 WIB) : Pdt. YOHANES NICO
AJAKAN BERIBADAH
P.2.
Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir ditengah-tengah persekutuan kita.
I. MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN UMAT : GB. 5 : 1-3 “BERNYANYILAH BIDUAN MUDA-MUDI”
Umat

Wanita

2.

Pria

3.

VOTUM
P.F.
Umat

.. prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumen...
Bergaunglah paduan suara kami
kepada-Mu, ya Bapa yang sorgawi;
“Engkau besar, termulia!”
Penuh syukur ungkapan hati kami;
tembang mazmur selalu harus naik
dengan merdu ke takhta-Mu

Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
1 . / 1 . //
A - min.
NAS PEMBIMBING
P.F.
“Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya,
sehingga keduanya itu menjadi satu daging.Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan
ialah hubungan Kristus dan jemaat.” (Efesus 5 : 31-32)

SALAM
P.F.
Umat

Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai kamu. ( I Kor. 1 : 3 )
DAN MENYERTAIMU JUGA.

NYANYIAN UMAT : GB. 109 : 1-2 “KRISTUSLAH DASAR HIDUP”
Umat

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
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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 : GB. 28 “DENGARLAH, YA TUHAN”
Umat

BERITA ANUGERAH
P.F.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah
pengampunan seperti tertulis dalam 1 Petrus 1 : 18-19 “Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah
ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan
dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah
yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan
tak bercacat” 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. 41 : 1-2 “MAUKAH DOSAMU DIHAPUS BERSIH”
Umat
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PERINTAH HIDUP BARU
P.F. Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti tertulis dalam 1 Tesalonika 5 :
5-11 yang menyatakan “karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita
bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur
seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu
malam dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita, yang adalah orang-orang siang,
baiklah kita sadar, berbajuzirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan
keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh
keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita
berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah
seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan.”.
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di
dunia.
NYANYIAN KEMULIAAN : GB. 48 : 1-4 “JANGANLAH, HAI ANAKKU”
Kantoria

Wanita

2.

Tambatkanlah selalu semua Firman Tuhan pada loh hatimu,
dan jadikanlah kalung
yang menghiasi pada lehermu.
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Pria

3.

Jikalau kau berjalan, setiap langkahmu dipimpin oleh Tuhan.
Di saat kau terbangun,
engkau disapa oleh kasih-Nya.

Umat

4.

Ingatlah, hai anakku, perintah Tuhan, itu suluh di jalanmu.
„Kau akan dilindungi
dari godaan yang menyesatkan.
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 (GB. 394 “HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU”)

P.3.
P.F.

Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Petrus 3 : 1-7 yang menyatakan ...........
Hendaklah FirmanNya diam dengan segala kekayaannya di antara saudara dan ucaplah syukur
kepada Allah.

Umat GB. 392 a

duduk
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KHOTBAH “MELAKUKAN YANG BAIK SEBAGAI DASAR BERKELUARGA”
(saat teduh)
III. JAWABAN UMAT
NYANYIAN UMAT : GB. 286 : 1-3 ”RUMAH YANG KECIL”
Umat

Wanita

2.

Sungguh manisnya dalam rumah yang kecil
bila yang menghuninya hidup rukun dan tent'ram.
Indahnya, betapa indahnya Kasih Tuhan s'lalu
jadi dasar yang teguh.

Pria

3.

Tuhan b'ri berkat dalam rumah yang kecil
bila yang menghuninya s'lalu taat bersyukur.
Indahnya, betapa indahnya Kasih Tuhan limpah
dalam rumah yang kecil.

PENGAKUAN IMAN RASULI

berdiri  duduk

DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doxologi GB. 389b)
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
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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. 80 : 1-3 ”MARI BAWA PERSEMBAHAN”
Umat

(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)
Wanita

2. Jangan takut dan kuatir Tuhan menjagamu,
kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu.
Apapun yang kau butuhkan dib'rikan Tuhanmu;
mari mengucap syukur.
(Ref. semua)
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Pria

3. Apa pun yang kau taburkan dengan iman penuh
itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu.
Baik sedikit maupun banyak bawalah pada-Nya;
mari mengucap syukur.
(Ref. semua)

DOA SYUKUR
P.4.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur
bersama-sama :
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. 117 : 1, 2, 13 ”AJAR KAMI MELAKUKAN FIRMANMU”
Kantoria

Umat

2. Ajar kami hidup rukun, damai dan tent'ram,
pun di mana kami ada nyata kasih-Mu.
13. Utus kami, Jurus'lamat, jadi saksi-Mu,
memb'ritakan kes'lamatan bagi dunia.

BERKAT
P.F.
……………
Umat
(GB. 402 “AMIN”)

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