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Minggu, 10 Juli 2016
TATA IBADAH SAKRAMEN PERJAMUAN
Minggu VIII 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 VIII sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah
ini, yang di dalamnya juga akan dilayankan Sakramen Perjamuan, menguatkan iman kita dan
membuat kita tetap bersatu dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat semua orang.
Pemberita Firman dan Pelayan Sakramen saat ini adalah …………………
AJAKAN BERIBADAH
P.2. Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir ditengah-tengah persekutuan kita.
I. MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN UMAT : PKJ. 11 : 1-3 “INILAH HARI MINGGU”
Kantoria

Prmpn
Lk-lk

Mari, datang padaNya, menyembah serta sujud.
Mari, datang bersyukur atas kasih karuniaNya.

Ref. : (Semua)

Biarlah firman Tuhan membentuk hidup kita
menyatakan kasihNya ke seluruh penjuru dunia.

Ref. : (Semua)

VOTUM
P.F. Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
Umat 1 . 7 . / 1 .
A - min

1

GPIB “Immanuel” Depok

Minggu, 10 Juli 2016

NAS PEMBIMBING
P.F.
“Tetapi haruslah engkau ingat kepada TUHAN, Allahmu, sebab Dialah yang memberikan
kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang
diikrarkan-Nya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini."
(Ulangan 8 : 18)
SALAM
P.F. Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Umat DAN MENYERTAIMU JUGA.
NYANYIAN UMAT : KJ. 144b : 1-2 “SUARA YESUS KUDENGAR”
Umat
Suara Yesus kudengar, “Hai mari yang penat,
Serahkanlah kepadaKu bebanmu yang berat.”
Kepada Yesus, Tuhanku, „ku datang berserah;
jiwaku yang letih lesu dibuatNya lega.
Suara Yesus kudengar, “Yang haus, datanglah,
dan air hidup Kuberi, hai mari, minumlah.”
Kepada Yesus, Tuhanku, „ku datang berserah;
kudapat Air Alhayat dan hidup dalamNya.

duduk
PENGAKUAN DOSA
P.2. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah.
Ya Bapa Mahakudus dan penuh pengasihan, kami menyadari dan mengaku di hadapanMu, hakekat
kami yang berdosa dan rapuh sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik.
Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri
sendiri. Engkaulah yang mengetahui betapa sering kami berbuat dosa; mengembara dari jalanMu,
menyia-nyiakan pemberianMu dan melupakan kasihMu.
Kami mohon kepadaMu, ya Bapa, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini,
karena dalam segala hal kami telah menyakiti hatiMu. Bersihkan dan tahirkanlah kami demi AnakMu
yang kekasih serta ajarkan kami untuk membenci kesalahan dan dosa kami. Tuntunlah kami, ya
Bapa Mahakudus dan Pengasih, agar kami hidup dalam terangMu, dan berjalan pada jalanMu,
sesuai perintah Yesus Kristus, Penebus dan Juruselamat kami. Amin.
NYANYIAN UMAT : PKJ. 49 : 1-3 “KASIHANILAH AKU”
Kantoria

Umat

Bersihkan diriku seluruhnya dari kesalahanku,
dan tahirkanlah aku, Tuhan, tahirkanlah dari dosaku.
Sebab sekarang kusadari segala pelanggaranku.
Senantiasa ‟ku bergumul dengan dosaku terharapMu.
BERITA ANUGERAH
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Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah
pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya 38 : 17 ”Sesungguhnya, penderitaan yang pahit menjadi
keselamatan bagiku; Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lobang kebinasaan. Sebab Engkau telah
melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu.”
Berdasarkan Firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa
pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, anak dan Roh Kudus, Amin.

NYANYIAN UMAT : GB. 44 : 1-3 “MENGALIR DALAM HATIKU”
Kantoria

Umat

Di salib Yesus Tuhanku, „ku dapatkan damai penuh
dan itulah dasar teguh; anug‟rah kasih Allah.
Ref. :
Ku diberi mahkota-Nya dan damai dalam jiwaku
berkat-Nya berlimpah penuh anug‟rah kasih Allah.

Ref. :

PETUNJUK HIDUP BARU
P.F. Marilah kita berdiri untuk mendengar Petunjuk Hidup Baru seperti tertulis dalam
Matius
22 : 37-42 yang menyatakan ... ... ...
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di
dunia.
NYANYIAN UMAT : PKJ. 51 “GLORIA”

duduk
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
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II. PEMBERITAAN FIRMAN

DOA EPIKLESE
P.F. Ya Tuhan, curahkanlah Roh KudusMu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran
dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami FirmanMu serta mau
melakukannya sepanjang hidup kami. Amin.
PEMBACAAN ALKITAB
P.F. Marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya!
Umat ( PKJ. 295)

P.3.
P.F.

Bacaan Alkitab hari ini dari Ulangan 9 : 1-6 yang menyatakan … … …
Hendaklah FirmanNya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur
kepada Allah.
Umat
( KJ. 474)
KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan,
ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi!
duduk
KHOTBAH “INGAT! TUHAN YANG MELAKUKAN”
(saat teduh tanpa diiringi musik)
NYANYIAN UMAT : KJ. 344 : 1-4 “INGAT AKAN NAMA YESUS”
Kantoria
Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih:
Nama itu menghiburmu k‟mana saja kau pergi.
Ref. :
Indahlah namaNya, pengharapan dunia!
Indahlah namaNya, suka sorga yang baka!
Prmpn
Lk-lk
Semua

Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu.
Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu.

Ref. :

Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar.
Bila kita dirangkulNya, sukacita pun besar.

Ref. :

Bila mendengar namaNya, baiklah kita menyembah
dan mengaku Dia Raja kini dan selamanya.

Ref. :

4

GPIB “Immanuel” Depok

Minggu, 10 Juli 2016

PENETAPAN PERJAMUAN
P.F. Dengarlah Penetapan Perjamuan Kudus sebagaimana tertulis dalam I Korintus 11 : 23-26 yang
menyatakan ... ... ...
PENJELASAN
P.F. Sesungguhnya, roti dan cawan berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang telah dipulihkannya
hubungan manusia dengan Allah yang terputus karena dosa, melalui Tuhan kita Yesus Kristus.
Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada Perjamuan
Malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam Kerajaan Allah, dimana
kita duduk bersama Kristus di perjamuan-Nya.
Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus
ini, sesungguhnya hendak mengingatkan kita kembali pada hidup baru, yang untuknya kita telah
dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang
dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus
dan Juruselamat kita, Yesus Kristus.
DOA SYUKUR AGUNG
P.F.
Mari berdoa:
Ya Bapa Mahakudus, Pencipta dan Raja semesta. Kami bersyukur dan memuliakan
nama-Mu, sebab kami percaya bahwa Roti dan Anggur dalam cawan ini adalah lambang
tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus.
Melalui Roti dan Anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus
Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk
memaklumkan Kerajaan-Mu dan kebesaran pengasihan-Mu bagi dunia ini, dan menjadikan
kami milik-Mu.
Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, menegakkan yang tertunduk, memulihkan hati
yang hancur. Engkau menghibur yang berduka, membebaskan yang tertindas dan
menghentikan semua badai kehidupan, dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu,
bersama dengan semua hamba-Mu malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir
serta seluruh Gereja-Mu di segala waktu dan tempat dan di sorga. Kami memuji dan
memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya.
Umat
KUDUS, KUDUS, KUDUSLAH, TUHAN YANG MAHAKUASA, YANG SUDAH ADA DAN
YANG ADA DAN YANG AKAN DATANG.
P.F.
Kami memuji nama-Mu, ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, Anak-Mu, Yesus
Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkeraman
dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu.
Utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima Roti dan Anggur
dalam cawan ini, benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi
dan melayani menurut teladan-Nya serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala
mahluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian
dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka kumpulkanlah kami umat-Mu dari Timur dan
Barat dan dari Utara dan Selatan dalam Kerajaan Anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan
Juruselamat, yang telah mengajarkan kami berdoa:
P.F. & Umat Bapa kami yang di sorga......dst. (diakhiri dengan Doxologi KJ. 475)
PENGAKUAN IMAN
P.F.
Sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah
berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman Nicea Konstantinopel.
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Dengan hati dan mulut, masing-masing berkata :
AKU PERCAYA KEPADA SATU ALLAH, BAPA YANG MAHAKUASA, PENCIPTA LANGIT DAN
BUMI, SEGALA YANG KELIHATAN DAN YANG TIDAK KELIHATAN.
DAN KEPADA SATU TUHAN, YESUS KRISTUS, ANAK ALLAH YANG TUNGGAL, YANG LAHIR
DARI SANG BAPA SEBELUM ADA SEGALA ZAMAN, ALLAH DARI ALLAH, TERANG DARI
TERANG, ALLAH YANG SEJATI DARI ALLAH YANG SEJATI, DIPERANAKKAN, BUKAN
DIBUAT; SEHAKIKAT DENGAN SANG BAPA, YANG DENGAN PERANTARAANNYA SEGALA
SESUATU DIBUAT; YANG TELAH TURUN DARI SORGA UNTUK KITA MANUSIA DAN UNTUK
KESELAMATAN KITA, DAN MENJADI DAGING OLEH ROH KUDUS DARI ANAK DARA MARIA,
DAN MENJADI MANUSIA; YANG DISALIBKAN BAGI KITA DI BAWAH PEMERINTAHAN
PONTIUS PILATUS; MENDERITA DAN DIKUBURKAN, YANG BANGKIT PADA HARI KETIGA,
SESUAI DENGAN ISI KITAB-KITAB, DAN NAIK KE SORGA; YANG DUDUK DI SEBELAH
KANAN SANG BAPA DAN AKAN DATANG KEMBALI DENGAN KEMULIAAN UNTUK
MENGHAKIMI ORANG YANG HIDUP DAN YANG MATI; YANG KERAJAANNYA TAKKAN
BERAKHIR.
AKU PERCAYA KEPADA ROH KUDUS, YANG JADI TUHAN DAN YANG MENGHIDUPKAN,
YANG KELUAR DARI SANG BAPA DAN SANG ANAK, YANG BERSAMA-SAMA DENGAN
SANG BAPA DAN SANG ANAK DISEMBAH DAN DIMULIAKAN, YANG TELAH BERFIRMAN
DENGAN PERANTARAAN PARA NABI. AKU PERCAYA SATU GEREJA YANG KUDUS DAN AM
DAN RASULI. AKU MENGAKU SATU BAPTISAN UNTUK PENGAMPUNAN DOSA. AKU
MENANTIKAN KEBANGKITAN ORANG MATI DAN KEHIDUPAN DI ZAMAN YANG AKAN
DATANG.
duduk
NYANYIAN UMAT : GB. 97 : 1-3 “TUHAN YESUS MENGUNDANG KITA”
(Diaken menyiapkan meja – Pelayan Sakramen turun dari mimbar)
Kantoria
P.F. & Umat
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Umat

PENGARAHAN HATI
P.F. Supaya kita dipelihara dengan Roti Sorgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati dan pikiran kita
melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini; tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang
tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kita.
P.F. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita.
Umat DAMAI SEJAHTERA BAGIMU.
(diucapkan sambil berjabat tangan dengan sesama di kiri dan kanan)
UNDANGAN
P.F. Marilah ...., karena segala sesuatu telah tersedia.
JAMUAN
P.F.
(mengambil roti)
Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus.
Ambilah . . . (roti diedarkan sampai semua dapat)
Makanlah ..... (makan bersama)
Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk
penebusan kita.
P.F.
(mengambil cawan) Anggur dalam Cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah
lambang darah Kristus.
Ambilah . . . (cawan diedarkan sampai semua dapat)
Minumlah . . . (minum bersama)
Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk
pengampunan kita.
------ membaca nas Alkitab -----P.F.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam
Kristus Yesus.
Umat
( GB. 402b)

------ Diaken merapikan meja / Pelayan Sakramen kembali ke mimbar ------
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III. JAWABAN UMAT

NYANYIAN UMAT : PKJ. 149 : 1-3 “UCAP SYUKUR PADA TUHAN” (1 = Kantoria 2-3 = Umat)
(Persembahan Syukur Perjamuan Kudus diedarkan)

DOA SYAFAAT
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
PENGUCAPAN SYUKUR

P.4.

Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadaNya. Dengarlah
nas Alkitab Ibrani 11 : 4 yang menyatakan “Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada
Allah korban yang lebih baik dari pada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian
kepadanya, bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia
masih berbicara, sesudah ia mati.”
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:
PKJ. 148 : 1-4 “T‟RIMA KASIH TUHANKU”
Kantoria
T‟rima kasih ya Tuhanku, atas hari pemberianMu.
Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasihMu.
Kau curahkan pada umatMu, Kau curahkan pada umatMu.
Prmpn

T‟rima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku,
agar dalam masa muda aku belaja tentang kasihMu,
yang besar dan mulia itu,yang besar dan mulia itu.
(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)
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Lk-lk

‟Kan kupakai waktu itu melakukan tanggung jawabku
dan menolong sesamaku menurut firman serta karyaMu,
kar‟na itu makna kasihMu,kar‟na itu makna kasihMu.

Semua

Puji syukur kuucapkanatas waktu yang Kauciptakan.
Kutaati, kuhargaidi dalam kata dan perbuatanku,
agar nyata hidup beriman,agar nyata hidup beriman.

DOA SYUKUR
P.4.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur :
Sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepadaMu dan memuji namaMu yang agung itu,
sebab siapakah kami, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini?
Umat
SEBAB DARIPADA-MULAH SEGALA-GALANYA DAN DARI TANGAN-MU SENDIRILAH
PERSEMBAHAN YANG KAMI BERIKAN KEPADA-MU.AMIN.
duduk
IV. PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT (P.6.)
berdiri

AMANAT PENGUTUSAN
P.F. … … …
NYANYIAN UMAT : PKJ. 182 : 1-3 ”KUUTUS „KAU”
Kantoria
Kuutus „kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya t‟rus dengan hati teguh,
meski dihina dan menanggung duka; Kuutus „kau mengabdi bagiKu.
Umat

Kuutus „kau membalut yang terluka, menolong jiwa sarat berkeluh,
menanggung susah dan derita dunia. Kuutus „kau berkorban bagiKu.
Kuutus „kau kepada yang tersisih, kar‟na hatinya dirundung sendu,
sebatang kara, tanpa handai taulan. Kuutus „kau membagi kasihKu.

BERKAT
P.F. ..........
Umat (PKJ. 292 )

(Umat tetap berdiri sampai Kitab Suci simbol Firman Tuhan
diarak ke pintu ke luar untuk diwartakan oleh umat)
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