GPIB “Immanuel” Depok
Minggu, 31 Juli 2016
TATA IBADAH MINGGU XI 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 XI 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 ditengah-tengah persekutuan kita.
MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN UMAT : KJ. 3 : 1-3 “KAMI PUJI DENGAN RIANG”
Kantoria
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 ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumen...
Prmpn

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.

Semua

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

VOTUM
P.F. Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
Umat 1 . / 1 . //
A - min.
NAS PEMBIMBING
P.F. “aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di
hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi
dari Allah dalam Kristus Yesus.” (Filipi 3 : 13b-14)
SALAM
P.F.
Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai kamu. (1 Kor. 1 : 3)
Umat
DAN MENYERTAIMU JUGA.
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NYANYIAN UMAT : KJ. 356 : 1-2 “TINGGALLAH DALAM YESUS”
Kantoria
Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridNya,
b’lajarlah Firman Tuhan, taat kepadanya.
Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasaNya.
Dialah Pokok yang benar, kitalah rantingNya.
Umat
Kita sebagai ranting pasti berbuahlah,
asal dengan setia tinggal di dalamNya.
Tinggallah dalam Yesus, muliakan namaNya:
hidup berlimpah kurnia hanya di dalamNya!
duduk
PENGAKUAN DOSA
P.2. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah mengaku akan dosa-dosa kita:
Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak
di hadapanMu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari
pemberontakan kami, dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan
mungkir terhadap Tuhan; berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai
pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam katakata. Karena itu, kami mohon kepadaMu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan
kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anakMu. Demikianlah pengakuan
umatMu. Dengarlah, ya Tuhan :
NYANYIAN UMAT : KJ. 29 : 1-2 ”DI MUKA TUHAN YESUS”
Kantoria
Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku.
Kubawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus.
Umat

Di muka Tuhan Yesus tersungkur kar’na dosaku,
kubuka kerinduanku di muka Tuhan Yesus.

BERITA ANUGERAH
P.F. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah
pengampunan seperti tertulis dalam 2 Korintus 5 : 21 ”Dia yang tidak mengenal dosa telah
dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.”
Berdasarkan Firman Tuhan tersebut maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan
bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Umat SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.
NYANYIAN UMAT : KJ. 41 : 1-4 “TERBUKALAH SORGA”
Kantoria

Lk-lk

Sengsaralah Dia yang suci kudus, oleh-Nya dosamu telah ditebus.

Prmpn

Pergilah pada-Nya, engkau yang lelah : bebanmu diangkat, hatimu lega.

Semua

Meskipun dosamu teramat keji, dengan darah Yesus kau suci bersih.
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PETUNJUK HIDUP BARU
P.F. Marilah kita berdiri untuk mendengar Petunjuk Hidup Baru seperti tertulis dalam 1 Kor. 9 : 24-25
yang menyatakan ... ... ...
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita
di dunia.
NYANYIAN KEMULIAAN : KJ. 48 “KEMULIAAN BAGI BAPA”
Umat
Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin!
duduk
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
PELAYANAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
P.F. Ya Tuhan, FirmanMu adalah Harta Terpendam yang menjamin kehidupan kami di bumi maupun
di sorga. Curahkan Roh KudusMu agar kami mendapat kuasa dan kekuatan untuk menggali
firmanMu dan mau hidup di dalamnya, sekarang dan selamanya. Amin.
PEMBACAAN ALKITAB
P.F. Marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya!
Umat ( KJ. 473b)

P.3.
P.F.

Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Timotius 6 : 11 - 21 yang menyatakan ... ... ...
Hendaklah FirmanNya diam dengan segala kekayaannya di antara saudara 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 “JADILAH PEMENANG “HIDUP YANG BENAR””
(saat teduh)
III. JAWABAN UMAT

NYANYIAN UMAT : KJ. 400 : 1-4 ”KUDAKI JALAN MULIA”
Kantoria
Kudaki jalan mulia; tetap doaku inilah:
“Ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan, mantapkan langkahku!”
Ref. :
Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadaMu;
di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku!
Lk-lk
Presbiter
Semua

Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap;
rinduanku, tujuanku: tempat yang tinggi dan teguh.

Ref. :

‘Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar;
umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh.

Ref. :

Ingin kucapai puncak t’rang yang paling agung cemerlang.
Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadaMu.

Ref. :
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berdiri


DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doxologi KJ. 475)
PADUAN SUARA / VOKAL GRUP
PENGUCAPAN SYUKUR
P.4. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela
guna menunjang pelayanan Gereja dengan mengingat, pesan Alkitab dalam 2 Korintus 9:7
“Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah 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 persembahan yang sudah tersedia di depan dan di belakang.
Guna mendukung dana yang dibutuhkan untuk Pembangunan Gedung PA/PT & Pastori II, dalam
setiap Ibadah Hari Minggu disediakan Amplop Persembahan Pembangunan Gedung PA/PT &
Pastori II. Amplop Persembahan dapat dimasukkan ke dalam Kotak Persembahan Khusus
Pembangunan Gedung PA/PT & Pastori II.
Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari bernyanyi:
NYANYIAN UMAT : KJ. 288 : 1-3 “MARI, PUJI RAJA SORGA”
Kantoria
Mari, puji Raja sorga, persembahan bawalah!
DitebusNya jiwa raga, maka puji namaNya!
Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta!
Umat

Puji Yang kekal rahmatNya bagi umat dalam aib,
dulu, kini, selamanya panjang sabar, mahabaik.
Puji Dia, puji Dia, yang setiaNya ajaib!
(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)

Umat

Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu;
tangan kasihNya menatang di tengah bahaya maut.
Puji Dia, puji Dia, kasihNya seluas laut!

DOA SYUKUR
P.4.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur :
P.4. & Umat Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadaMu karena kasih dan pengurbananMu
mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa
persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahMu yang Engkau
persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah, ya Tuhan, agar
berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaanMu. Amin
duduk
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
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PENGUTUSAN

WARTA JEMAAT (P.6.)
berdiri
AMANAT PENGUTUSAN
P.F. Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan Firman Tuhan yang
telah kamu dengar.
NYANYIAN UMAT : KJ. 341 : 1-3 “KUASAMU DAN NAMAMULAH”
Kantoria
KuasaMu dan namaMulah hendak kami sebar
dan kar’na itu, ya Tuhan, kami takkan gentar.
Bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam,
supaya tumbuh dan segar, di panas surya memekar
berbuahlah. Tuaian pun besar.
Umat

Teladan sudah Kauberi demi deritaMu
dan melalui salibMu Kaut’rima kuasaMu!
Bagian kami tak lebih, seperti segenggam benih,
melintas kubur yang gelap, agar kelak ‘kan menetap
bersamaMu di Firdaus gemerlap.
Bagaikan padi, Tuhan pun dikubur, dipendam,
kembali bangkit merebut umatMu terkeram.
Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang t’lah menyerah
hidupnya untuk kuasaMu, memberitakan namaMu,
agar seg’ra buahnya milikMu.

BERKAT
P.F.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkatNya :
TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau;
TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia;
TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Umat (KJ. 477)

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