GPIB “Immanuel” Depok
Minggu, 14 Mei 2017
TATA IBADAH HARI MINGGU IV SESUDAH PASKAH
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 IV sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang
kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan.
Pemberitaan Firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh : …………………
AJAKAN BERIBADAH
P.2.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan…..
Melayani berhubungan dengan siapa yang kita layani dan siapa empunya pelayanan. Melayani
adalah wujud jawaban kita atas kasih karunia. Keberagaman pelayanan kita menunjukkan
bahwa yang utama bukanlah kita tetapi Yesus Kristus Kepala Gereja (Kolose 1: 18).
Marilah meyambut Dia yang hadir melalui Firman-Nya dengan berdiri dan bernyanyi ........
I. MENGHADAP TUHAN
”

NYANYIAN UMAT : KMM. 10 : 1-3 ” “KUPUJI KUASA TUHANKU”
Kantoria
Kupuji kuasa Tuhanku, Pencipta semesta:
lautan, langit, gunung pun diatur olehNya.
Kupuji kebajikanNya, lengkaplah dunia.
diisi oleh firmanNya, dan baik semuanya.
.. 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.
Semua

VOTUM
P.F.
Umat

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.
Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
1 . / 1 . //
A - min.

NAS PEMBIMBING
P.F.
“Apakah mukamu tidak akan berseri, jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak
berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu; ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau
harus berkuasa atasnya.” (Kejadian 4 : 7)
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.
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NYANYIAN UMAT : KJ. 29 : 2, 4 “DI MUKA TUHAN YESUS”
Umat
Di muka Tuhan Yesus tersungkur kar‟na dosaku,
kubuka kerinduanku di muka Tuhan Yesus.
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Di muka Tuhan Yesus kudapat kasih sayangNya;
hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus.

duduk
PENGAKUAN DOSA
P.2.
Saudara-saudara marilah kita mengakui dosa di hadapan Allah secara bergantian:
Tuhan ampunilah kami yang mengaku bahwa pelayanan-Mu melalui Gereja kadang terhambat
oleh pikiran kami yang salah tentang pelayanan.
Umat
Tuhan ampunilah kami sebab kami tidak bersaksi melalui kehidupan kami tentang
kasih-Mu sebaliknya kami menebar benih kebencian.
P.2.
Tuhan ampunilah kami sebab kami tidak menghadirkan damai sejahtera-Mu tetapi sebaliknya
yang kami kerjakan adalah memuliakan diri kami sendiri.
Umat
Ampunilah kami ya Tuhan yang sering mengabaikan tanggung jawab untuk menopang
pelayanan
P.2.
Ampunilah kami yang melayani tanpa persiapan sehingga jalannya pelayanan tidak
berlangsung baik.
Umat
Ampunilah kami yang memahami bahwa pelayanan hanyalah tanggungjawab presbiter
padahal pelayananpun adalah tanggungjawab kami
Bersama AMPUNILAH KAMI YA TUHAN.
NYANYIAN UMAT : KMM. 121 : 1-3 “YA TUHAN, KAMI MENGAKU”
Kantoria

Perempuan
Laki-laki

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!

BERITA ANUGERAH
P.F.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah
pengampunan seperti tertulis dalam 1 Raja-Raja 8 : 50 “Engkau kiranya mengampuni umatMu yang telah berdosa kepada-Mu, mengampuni segala pelanggaran yang dilakukan mereka
kepada-Mu, dan kiranya Engkau membuat mereka menjadi kesayangan orang-orang yang
mengangkut mereka tertawan, sehingga orang-orang itu menyayangi mereka,”
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.
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NYANYIAN UMAT : KMM. 128 : 1-3 “ „KU DIBERIKAN KIDUNG BARU”
Kantoria
‟Ku diberikan kidung baru oleh Yesus, Tuhanku:
Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu.
Ref. :
Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah.
Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus, Tuhanku.
Perempuan
Laki-laki

‟Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku;
segala dosaku dihapusNya, hingga baru kidungku:

Ref. :

Semua

Kumuliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu;
kelak malaikat dalam sorga mengiringi kidungku:

Ref. :

PETUNJUK HIDUP BARU
P.F. Marilah kita berdiri untuk mendengar Petunjuk Hidup Baru seperti tertulis dalam
1
Yoha. 4 : 7-11 yang menyatakan “... ... ... ... ... … … …”. Roh Kudus menolong kita mewujudkan
kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
NYANYIAN KEMULIAAN : GB. 47 : 1, 2 ”KASIH ITU SABAR”
Laki-laki

Semua

Perempuan

Kasih itu sabar, kasih itu memaafkan,
kasih tak pemarah, tak menyimpan kesalahan sesama
Kasih itu sabar, kasih itu tulus hati
kasih s'lalu bawa sukacita serta damai sejaht'ra.
Ref. : (Semua)
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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 “HALELUYA”)

P.3.
P.F.

Bacaan Alkitab hari ini dari Kejadian 39 : 1-23 yang menyatakan ...........
Hendaklah FirmanNya diam dengan segala kekayaannya di antara saudara dan ucaplah syukur
kepada Allah.

Umat

( GB. 392a)

duduk
KHOTBAH “GODAAN DAN TANTANGAN DALAM PELAYANAN”
(saat teduh)
III. JAWABAN UMAT
NYANYIAN UMAT : KJ. 415 : 1-3 “GEMBALA BAIK BERSULING NAN MERDU”
Kantoria
Gembala baik bersuling nan merdu membimbing aku pada air tenang,
dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan.
Ref. : O, Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tent‟ram hening.
Mengalir dalam sungai kasihku kuasa damai cerlang, bening.
Perempuan
Laki-laki

Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memb‟rikan air segar;
ke dalam hati haus dan sendu dib‟riNya air hidup yang benar.

Ref. : (Semua)

Di jalan maut kelam sekalipun ku tidak takut pada seteru,
sebab Gembala adalah Teman dan Jurus‟lamat bagi diriku.

Ref. : (Semua)
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PENGAKUAN IMAN

berdiri  duduk

DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doxologi GB. 389a)
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
milik gereja dapat memberikannya ke kotak khusus yang sudah tersedia di depan dan di belakang.
Guna mendukung dana yang dibutuhkan untuk Renovasi Atap Gedung Gereja, dalam setiap
Ibadah Hari Minggu disediakan Amplop Persembahan Renovasi Atap Gedung Gereja yang
terdapat dalam Warta Jemaat dan dapat dimasukkan ke dalam kotak khusus yang sudah tersedia.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari
bernyanyi:
NYANYIAN UMAT : GB. 86 : 1-4 “AKU BERSYUKUR”
Kantoria
Aku bersyukur, Allah sumber hidupku;
Dia memberi rahmat-Nya kepadaku.
Ref. :
Puji dan syukur kunaikkan kepada-Nya
Yang Maha kudus, di sorga, terpujilah.
Dia sumber hidupku;
bagi-Nya syukur dan pujian s'lamanya.
Laki-laki

Perempuan
Semua

Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku;
sandang panganku dipenuhi oleh-Nya.

Ref. : (Semua)

(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)
Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku;
harta dan benda dicukupkan bagiku.
Ref. : (Semua)
Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku;
susah dan senang 'ku bersandar pada-Nya Ref. : (Semua)

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
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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 : KMM. 131 : 1-3 “TIAP LANGKAHKU”
Kantoria
Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasihNya memimpinku.
Di tengah g‟lombang dunia berbahaya hatiku tetap tenang teduh.
Ref. : Tiap langkahku „ku tahu Tuhan yang pimpin ketempat tinggi ku dihantarNya,
hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, sorga yang baka.
Laki-laki

Di waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat,
kupandang Jurus‟lamatku yang esa, aku kuat, sebab Tuhan dekat.

Ref. : (Semua)

Perempuan

Didalam Tuhan saja harapanku, sebab ditanganNya, sejahtera.
DipegangNya kunci kota Allahku, negeri perjanjian mulia.

Ref. : (Semua)

BERKAT
P.F.
……………
Umat

(KMM. 167 “AMIN, AMIN”)

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