GPIB “Immanuel” Depok
PERSIAPAN :

Minggu, 28 Mei 2017

TATA IBADAH HARI MINGGU PEMULIAAN
 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 Pemuliaan. 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. 38 : 1-3 “NYANYIKANLAH NYANYIAN BARU”
Kantoria
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala.
Segala Serafim, Kerubim, pujilah Dia besarkanlah nama-Nya.
Ref. :
Bersorak sorai bagi Rajamu! Bersorak sorai bagi Rajamu!
Laki-laki

Perempuan
VOTUM
P.F.
Umat

.. prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumen...
Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus.
Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu.
Ref. : (Semua)
Wahai langit yang mengatasi s‟gala langit, mazmurkanlah Tuhanmu,
Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan Penciptamu.
Ref. : (Semua)
Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
1 . / 1 . //
A - min.

NAS PEMBIMBING
P.F.
“sebab TUHAN mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan.” (Mazmur 1 : 6)
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 : KMM. 148 : 1-2 “TERBUATLAH MANUSIA”
Kantoria

Umat

Minggu, 28 Mei 2017

Tetapi Adam menyesal dibuat dari unsur bumi.
dan kar‟na mau menjadi dewa, bumi dihina olehnya.

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. 122 “TUHAN KASIHANILAH KAMI”
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
Mazmur 103 : 3-4 “Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu
dari lobang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat,
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 : 1-4 “AJAIB BENAR ANUGERAH”
Kantoria

Perempuan

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

Laki-laki

Di jurang yang penuh jerat terancam jiwaku;
Anug‟rah kupegang erat dan aman pulangku.

Semua

Kudapat janji yang tegu kuharap sabdaNya
Dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya

PETUNJUK HIDUP BARU
P.F. Marilah kita berdiri untuk mendengar Petunjuk Hidup Baru seperti tertulis dalam 2 Timotius 2 : 12-13 yang menyatakan “... ... ... ... ... … …
…”. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
NYANYIAN KEMULIAAN : GB. 381 : 1-4 ”KEMULIAAN BAGI ALLAH”
Kantoria
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Perempuan

Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa Mahakuasa,
Engkaulah yang layak kami puji,
menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu!

Laki-laki

Anakdomba, Jurus'lamat, Put'ra Allah Mahakuasa,
Engkau yang menghapus dosa dunia,
kasihanilah kami, dengarlah doa kami!

Umat

Hanya Kau yang Mahasuci, hanya Kau yang Mahatinggi
ya Yesus Mesias, Tuhan kami,
beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapa-Mu!

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.
Umat

Bacaan Alkitab hari ini dari Lukas 12 : 1-12 yang menyatakan ...........
Hendaklah FirmanNya diam dengan segala kekayaannya di antara saudara dan ucaplah syukur kepada Allah.
( GB. 392b)

KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan,
4

GPIB “Immanuel” Depok

Minggu, 28 Mei 2017
ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai selama-lamanya!
duduk

KHOTBAH “TUHAN MENJAMIN KEHIDUPAN ORANG-ORANG PILIHAN”
(saat teduh)
III. JAWABAN UMAT
NYANYIAN UMAT : PKJ. 191 : 1-3 ”TUHAN MEMANGGIL, DATANG SEG’RA”
Kantoria
Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap,
dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap,
mendoakan semua jadi satu kelak.
Ref. :
Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya
dalam kasih Tubuh Kristus yang Esa.
Perempuan

Laki-laki

Kita jalan bersama bergandengan erat,
kita jalan bersama bergandengan erat,
menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat.

Ref. : (semua)

Kita bahu-membahu melayani terus,
kita bahu-membahu melayani terns,
Kita saling membela dalam kasih kudus

Ref. : (semua)

PENGAKUAN IMAN RASULI

berdiri  duduk

DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doxologi GB. 389b)
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 kepadaNya 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:
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NYANYIAN UMAT : KMM. 101 : 1-3 “T’RIMA KASIH, YA TUHANKU”
Kantoria

Perempuan

Laki-laki

T‟rima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku,
agar dalam masa muda aku belajar tentang kasihMu
yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu.
(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)
„Kan kupakai waktu itu melakukan tanggungjawabku
dan menolong sesamaku menurut firman, serta karyaMu,
kar‟na itu makna kasihMu, kar‟na itu makna kasihMu.

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. Pergilah dengan damai sejahtera untuk meneruskan pelayanan Tuhan melalui keluarga, persekutuan dan aktivitas sehari-hari. Mari berdiri
dan menyanyi dari ……..
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NYANYIAN UMAT : GB. 121 : 1-2 “HAI, PERGI DAN WARTAKAN”
Kantoria

Umat

Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatan-Mu.
Juga dalam segala tindakanmu, jadikanlah Firman Tuhan pandumu.
Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar.
Jangan bimbang dan jangan kau kuatir; Roh Kudus membimbing dan menolongmu.

7

GPIB “Immanuel” Depok
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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