GPIB “Immanuel” Depok
Minggu, 05 Februari 2017
TATA IBADAH HARI MINGGU V SESUDAH EPIFANIA
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 V sesudah Epifania. 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.
I. MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN UMAT : KMM. 10 : 1-3 “KUPUJI KUASA TUHANKU”
Kantoria

.. prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumen..
Perempuan Ya Tuhan, s‟luruh dunia berisi karyaMu;
di mana-mana tertera buatan tanganMu!
Kembang yang indah di kebun cerminan hikmatMu;
olehMu langit pun mendung dan topan menderu.
.

Laki-laki

Seluruh makhluk diberi asuhan kasihNya;
ke mana pun kita pergi, Tuhan di situlah!
TanganNya-lah pengawalku dan ‟ku dibimbingNya;
tiada jalan kutempuh di luar kasihNya.

VOTUM
P.F.
Umat

Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
1 . / 1 . //
A - min.
NAS PEMBIMBING
P.F.
“Sebab Allah yang telah berfirman: "Dari dalam gelap akan terbit terang!," Ia juga yang
membuat terang-Nya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari
pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus.” (2 Kor. 4 : 6)
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SALAM
P.F.
Umat
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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 : KMM. 145 : 1-2 “MARI MENGIKUT JEJAK TUHAN YESUS”
Kantoria

Umat

Barang siapa mengikut Yesus takkan berjalan di dalam gelap.
kar‟na beroleh Terang kehidupan, yakni terang yang tak akan lenyap

Ref. :

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.
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NYANYIAN UMAT : KMM. 121 : 1-3 “YA TUHAN, KAMI MENGAKU”
Kantoria

Laki-laki
Perempuan

Betapa lama umatMu tak sadar bahwa Kau hadir,
denganMu tak bersekutu: ampunilah dosa kami!

Semua

Betapa lama, ya Tuhan, tak sungguh kami kasihi
sesama kami di dunia: ampunilah dosa kami!

Minggu, 05 Februari 2017

BERITA ANUGERAH
P.F.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah
pengampunan seperti tertulis dalam Titus 3 : 5-6 “pada waktu itu Dia telah menyelamatkan
kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh
permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus,yang
sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juruselamat kita,”
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 : KMM. 117 : 1-3 “AJAIB BENAR ANUGERAH”
Kantoria

Laki-laki

Ketiika insaf, „ku cemas, sekarang „ku lega!
Syukur, bebanku t‟lah lepas berkat anugerah!

Perempuan

Di jurang yang penuh jerat terancam jiwaku;
anug‟rah kupegang erat dan aman pulangku.
PETUNJUK HIDUP BARU
P.F. Marilah kita berdiri untuk mendengar Petunjuk Hidup Baru seperti tertulis dalam
Lukas 11 : 35-36 yang menyatakan “... ... ... ... ... … … …”. Roh Kudus menolong kita
mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
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NYANYIAN KEMULIAAN : PKJ. 51 “GLORIA”
Umat
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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)

P.3.
P.F.

Bacaan Alkitab hari ini dari Lukas 8 : 16-18 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 “BERITAKAN! JANGAN SEMBUNYIKAN”
(saat teduh)
III. JAWABAN UMAT
NYANYIAN UMAT : KMM. 144 : 1, 2 & 5 ”SIAPA YANG BERPEGANG”
Kantoria
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Perempuan
Laki-laki

Bayang-bayang gelap „kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahNya;
rasa takut dan syak „kan menghilang cepat dari yang berpegang padaNya.

Ref. :

Semua

O, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalanNya,
jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padaNya.

Ref. :

PENGAKUAN IMAN

berdiri  duduk

DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doxologi KJ. 475)
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
PENGUCAPAN SYUKUR
P.4.
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadaNya.
Dengarlah nas Alkitab Amsal 3 : 9–10 yang menyatakan “Muliakanlah TUHAN dengan hartamu
dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi
penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah
anggurnya”. 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.
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 terdapat / tersedia dalam Warta Jemaat dan dapat dimasukkan
ke dalam Kotak Persembahan Khusus Pembangunan Gedung PA/PT & Pastori II.
Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari bernyanyi:
NYANYIAN UMAT : PKJ. 147 : 1-3 “DI SINI AKU BAWA”
Kantoria
Disini aku bawa, Tuhan, persembahan hidupku, semoga berkenan.
Berapalah nilainya, Tuhan, dibandingkan berkatMu yang t‟lah Kau limpahkan.
T‟rimalah, Tuhan, O t‟rimalah, Tuhan!
Umat

Tanganku yang kecil, ya Tuhan, belum mencari makan sendiri, ya Tuhan.
Terimalah hatiku, Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan.
T‟rimalah, Tuhan, O t‟rimalah, Tuhan!
(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)

Umat

Kuingat firmanMu, ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil:
Berkati semuanya, Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir t‟rus.
T‟rimalah, Tuhan, O t‟rimalah, Tuhan!
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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. ……………
NYANYIAN UMAT : PKJ. 183 : 1-2 “MARI SEBARKAN INJIL” ( 1 = Kantoria; 2 = Umat )
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BERKAT
P.F.
……………
Umat
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(KMM. 167 “AMIN, AMIN, AMIN”)

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