GPIB “Immanuel” Depok

Minggu, 17 Juli 2016

TATA IBADAH HARI MINGGU IX SESUDAH PENTAKOSTA
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 IX sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah
yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan.
Pemberitaan Firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh : …………………
AJAKAN BERIBADAH
P.2. Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
I. MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN UMAT : PKJ. 19 : 1-3 ”MARI SEMBAH”
Kantoria
Mari sembah Allah yang akbar. Agungkanlah! KaryaNya besar.
Allah berkuasa diatas isi dunia. Patutlah semua memuji namaNya.
Mari sembah Allah yang akbar.
... prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi musik instrumentalia ...
Umat

Mari sembah Yesus Penebus. Agungkanlah! KasihNya besar.
Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosaNya.
Mari sembah Yesus Penebus.
Mari sembah Roh Mahakudus. Agungkanlah! HikmatNya besar.
Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri.
Mari sembah Roh Mahakudus.

VOTUM
P.F. Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
Umat 1 . / 1 . //
A - min.
NAS PEMBIMBING
P.F. ”Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan TUHAN senantiasa.
Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang.” (Amsal 23 : 17-18)
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. 256 : 1-2 “DALAM LAUTAN YANG KELAM”
Umat
Dalam lautan yang kelam, terancam jiwaku,
dalam dosa tenggelam, hilang harapanku.
Tapi Tahun berkenan dengar seruanku,
lalu 'ku dis'lamatkan Mukhalisku.
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Ref. : Kasih kudus! Kasih kudus!
yang t'lah mengangkatku: Kasih kudus!
Kasih kudus! Kasih kudus!
Yang t'lah mengangkatku: Kasih kudus!
Kasih-Nya kudus, besar, patut kubalaslah
karna itu 'ku gemar agungkan nama-Nya.
Kuserahkan hidupku bulat kepada-Nya,
melayani Tuhanku selamanya!

Ref. :

duduk
PENGAKUAN DOSA
P.2.
Jemaat sekalian marilah dengan rasa sesal, malu dan rendah hati kita mengakui dosa-dosa
kita di hadapan Allah:
Presbiter
Ya Tuhan kami mengaku di hadapan-Mu tabiat kami yang berdosa. Pengorbanan-Mu di kayu
salib kami abaikan dengan tingkah laku yang jahat.
Umat
KAMI MENGAKUI KEGAGALAN UNTUK BERBUAT BAIK, SEBALIKNYA DOSA YANG KAMI
LAKUKAN MENUNTUT NURANI KAMI. AMPUNILAH KAMI YA ALLAH.
Presbiter
Ya Tuhan kasihanilah kami yang melayani karena rutinitas dan bukan karena keinginan kami
memberi yang terbaik bagi-Mu. Ampunilah kami ya Allah.
Umat
YA TUHAN, KASIHANILAH KAMI SEBAB KAMI TIDAK MENGHAYATI PELAYANAN-MU DAN
KAMI MERASA KUAT DENGAN DIRI KAMI SENDIRI. AMPUNILAH KAMI YA ALLAH.
Presbiter
Ya Tuhan, kasihanilah kami yang masih membenci sesama dalam panggilan dan pengutusan
kami sehingga panggilan dan pengutusan kami kering dan tidak hidup dalam keseharian kami.
Ampunilah kami ya Allah.
Umat
YA TUHAN, KASIHANILAH KAMI SEBAB KETIKA KAMI BERJALAN SESUAI KEINGINAN
KAMI, KAMI SEMAKIN JAUH DARI-MU. AMPUNILAH KAMI YA ALLAH.
Presbiter
Dalam persekutuan yang beribadah saat ini, kami semua memohon kebaikan hati Tuhan
memulihkan kami, sebab tidak seorang bertahan di hadapan kesucian-Mu.
Umat
AMIN, TERPUJILAH TUHAN YESUS.
NYANYIAN UMAT : PKJ. 38 : 1-2 ”DOSA DUNIA HAPUSLAH”
(1 = Kantoria 2 = Umat)
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BERITA ANUGERAH
P.F. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah
pengampunan seperti tertulis dalam Mikha 7 : 18 ”Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni
dosa, dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa milik-Nya sendiri; yang tidak bertahan dalam
murka-Nya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia?”
Berdasarkan Firman Tuhan ini, 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 : PKJ. 199 : 1-2 “DULU ‘KU TERTINDIH DOSA”
(1 = Kantoria 2 = Umat)

PETUNJUK HIDUP BARU
P.F. Marilah kita berdiri untuk mendengar Petunjuk Hidup Baru seperti tertulis dalam
Maleakhi 3 : 16-18 yang menyatakan “... ... ... ... ...”
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di
dunia.
NYANYIAN KEMULIAAN : GB. 49 “KASIH PASTI LEMAH LEMBUT”
Umat
Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan,
kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan.
Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan,
kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan.
Ref. : Ajarilah kami ini saling mengasihi.
Ajarilah kami ini saling mengampuni.
Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan
kasih-Mu kudus tiada batasnya
duduk
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
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II. PEMBERITAAN FIRMAN

DOA EPIKLESE
P.F. Sabda Tuhan kami perlukan sebagai penuntun kehidupan beriman kami. Teduhkan hati dan pikiran
kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami bukan hanya pendengar tetapi juga pelaku firman Tuhan.
Amin.
PEMBACAAN ALKITAB
P.F. Marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya!
Umat ( PKJ. 295) Haleluya, Haleluya, Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya.
Nyanyi dan soraklah agungkan namaNya.
Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya.
P.3. Bacaan Alkitab hari ini dari Pengkhotbah 8 : 9-17 yang menyatakan ... ... ...
P.F. Hendaklah FirmanNya diam dengan segala kekayaannya di antara saudara dan ucaplah syukur
kepada Allah.
Umat ( GB. 392b)

duduk
KHOTBAH “TAKUT TUHAN = KEBAHAGIAAN”
(saat teduh tanpa diiringi musik)
III. JAWABAN UMAT
NYANYIAN UMAT : PKJ. 280 : 1-3 “TAKUT AKAN TUHAN”
Kantoria
Takut akan Tuhan, yaitu permulaan pengetahuan,
tapi orang bodoh, selalu menghina hikmat dan didikan.
Baiklah orang bijak belajar dan menambah ilmu yang arif
agar beroleh pengertian yang bijaksana.
Prmp

Wahai anak-anak, dengarkanlah didikan seorang ayah,
dan perhatikanlah, supaya engkau beroleh pengertian,
kar’na kuberikan petunjuk serta ilmu yang baik padamu:
janganlah engkau meninggalkan petunjuk itu.

Semua

Takut akan Tuhan sediakan pertolongan bagi yang jujur,
dan jadi perisai, menjaga orang yang benar dan setia.
Oleh sebab itu, tempuhlah jalan lurus serta yang baik
untuk mencapai hidup damai bersama Tuhan.

PENGAKUAN IMAN

berdiri  duduk

DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doxologi GB. 389b)
Doxologi : Kar'na Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai s'lama-lamanya. Amin
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PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
PENGUCAPAN SYUKUR
P.4. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadaNya. Dengarlah
nas Alkitab II Korintus 5 : 15 yang menyatakan : “Dan 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 persembahan yang sudah tersedia di depan dan di belakang.
Guna mendukung dana yang dibutuhkan untuk renovasi Pastori II, dalam setiap Ibadah Hari Minggu
disediakan Amplop Persembahan Renovasi Pastori II. Amplop Persembahan dapat dimasukkan ke
dalam Kotak Persembahan Khusus Renovasi Pastori II.
Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari bernyanyi:
NYANYIAN UMAT : PKJ. 149 : 1-3 “UCAP SYUKUR PADA TUHAN”
Umat
Ucap syukur pada Tuhan kar’na kita dis’lamatkan olehNya.
Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagiNya.
(Saatnya memberi persembahan diiringi musik instrumentalia)
Nyanyikanlah dengan riang kar’na kasih setia Tuhan, nyanyilah.
Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagiNya.
Muliakan nama Tuhan kar’na kuasaNya abadi, muliakan.
Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagiNya.
DOA SYUKUR
P.4.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur :
Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan
ini adalah dari tanganMu, dan karena itu kami persembahkan untuk kemuliaanMu:
P.4. & Umat YA YESUS, ANAK DOMBA ALLAH, ENGKAU LAYAK MENERIMA SEGALA KUASA DAN
KEKAYAAN: HIKMAT DAN KEKUATAN; HORMAT, KEMULIAAN DAN PUJI-PUJIAN. AMIN.
duduk
IV. PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT (P.6.)
berdiri
AMANAT PENGUTUSAN
P.F. ... ... ...
NYANYIAN UMAT : PKJ. 185 : 1-3 “TUHAN MENGUTUS KITA”
Umat
Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
bawa pelita kepada yang gelap.
Meski dihina serta dilanda duka,
harus melayani dengan sepenuh.

Umat

Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
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bagi yang sakit dan tubuhnya lemah.
Meski dihina serta dilanda duka,
harus melayani dengan sepenuh.
Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
untuk yang miskin dan lapar berkeluh.
Meski dihina serta dilanda duka,
harus melayani dengan sepenuh.
BERKAT
P.F.
………
Umat
(PKJ. 293)

(Umat tetap berdiri sampai para pelayan berdiri di depan di pintu keluar)
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