TATA IBADAH SYUKUR HUT KE 303
GPIB Jemaat “IMMANUEL” Depok
PERSIAPAN :

 Doa Pribadi Umat
 Latihan Lagu-lagu baru
 Doa para Presbiter di Konsistori (P.1.)

UCAPAN SELAMAT DATANG
P.2. Selamat pagi dan selamat datang kami sampaikan kepada seluruh warga jemaat yang hadir dalam
ibadah pagi hari ini. Sebagai rasa syukur atas 303 tahun penyertaan Allah atas gerejaNya.
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).
P.2.

Sejarah sangat menyatu dengan hidup manusia, sebab melalui sejarah manusia mengetahui
perjalanan awal didalam hidupnya.
Didalam sejarah hidup manusia Tuhan memakai pribadi, keluarga maupun persekutuan untuk
melaksanakan apa yang menjadi rancanganNya. Cornelis Chastelein sebagai pemilik atas tanah
Depok.
Dia seorang beriman bersama dua belas anak marga yang percaya Tuhan dan menjadi anak
didik dan orang-orang kepercayaannya, telah membangun hidup masa depan mereka di kota ini
untuk beranak pinak. Inilah sekilas kenangan awal perjalanan bersama.
(Catatan : Masuk tuan Cornelis Chastelein dan iring-iringan 12 marga yang menyanyikan lagu Depok Yang
Indah)
Jemaat menyanyi : KJ. 252 : 1, 3, 4 “BATU PENJURU G'REJA”
Kantoria
Batu penjuru G'reja dan Dasar yang esa,
yaitu Yesus Kristus, Pendiri umatNya.
Dengan kurban darahNya Gereja ditebus;
baptisan dan firmanNya membuatNya kudus.
Laki-laki
Perempuan
Semua

P.2.

Dilanda perpecahan dan faham yang sesat.
Jemaat diresahkan tekanan yang berat.
Kaum kudus menyerukan, "Berapa lamakah?"
Akhirnya malam duka diganti t'rang cerah.
Gereja takkan punah selama-lamanya,
dibimbing tangan Tuhan, dibela kasihNya.
Ditantang pengkhianat dan banyak musuhnya,
bertahanlah jemaat dan jaya mulia.
Tuhan berkenan menjadikan mereka alat ditanganNya dengan karunia yang dimiliki mereka
melayani, mengunjungi, membangun kehidupan rohani orang-orang percaya sehingga
terciptalah Gereja Tuhan diawal perjalanan yang disebut JEMAAT MASEHI.
Mereka hidup saling mengasihi, saling membantu, saling menguatkan, saling mendoakan
dalam perjalanan arah-arahan keselamatan menuju masa depan yang penuh harapan.
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Menyanyi:

GB. 364 “SYUKUR KAMI UNGKAPKAN”
Syukur kami ungkapkan; syukur pada-Mu, Bapa,
syukur, telah Kaub'rikan Yesus, Putra-Mu.
Syukur kami ungkapkan; syukur pada-Mu, Bapa,
syukur, telah Kaub'rikan Yesus, Putra-Mu.
Sebab oleh karya kasih-Mu orang miskin
dan lemah kini berkata: "Hidupku tenang."
Sebab oleh karya kasih-Mu orang miskin
dan lemah kini berkata: "Hidupku tenang."

Ungkapan Situasi
P.2.
303 th Jemaat Tuhan GPIB Immanuel Depok telah banyak menikmati berkat dan pemeliharaan
Tuhan, kuasa dan kasih setiaNya. 303 th terukir dihati umat.
Tuhan yang baik, Tuhan Sang Mahakuasa. Tuhan sumber Damai Sejahtera.
Haleluya terpujilah Kristus kepala Gereja.
Marilah meyambut Dia yang hadir melalui Firman-Nya dengan berdiri dan bernyanyi ........
KJ. 37a “BATU KARANG YANG TEGUH”
(Bahasa Indonesia)
Batu Karang yang teguh, Kau tempatku berteduh.
Kar'na dosaku berat dan kuasanya menyesak,
Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungMu.
Walau aku berjerih dan menangis tak henti
apapun usahaku, tak menghapus dosaku.
Hanya oleh kurban-Mu Kaus’lamatkan diriku.
(.. prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumen...)
(Bahasa Belanda)

Rots der eeuwen, troost in smart
Vaste grond voor’t wank ‘lend hart
Goed bestand voor storm en vloed
Jezus, is m’Uw dierbaar bloed
Daarin vond ‘k steeds al mijn kracht
Zelfs in d’allerbangsten nacht
Die op eigen kracht vertrouwt
Heeft op losse grond gebouwd
Eigen werken baten niet
Slechts die tot de Rotssteen vliedt
Komt gewis aan ‘s hemels vlied
Jezus geeft alleen de rust.
VOTUM
P.F.
Umat

Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
1 . / 1 . //
A - min.
2

NAS PEMBIMBING
P.F.
“Tetapi barangsiapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan." (2 Kor. 10 : 17)
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.
duduk
P.3.

Tuhan tetap bekerja dan berjalan bersama umat milikNya. Dari generasi ke generasi Allah
tetap memperlihatkan kehadiranNya yang menjaga dan memberkati Jemaat Immanuel Depok.
Sehingga sama seperti Israel berkata kepada Tuhan dalam Yesaya 63 : 16 “Bukankah Engkau
Bapa kami? Sungguh, Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal
kami. Ya TUHAN, Engkau sendiri Bapa kami; nama-Mu ialah "Penebus kami" sejak dahulu
kala.”
Demikianlah generasi penerus akan membuat pengakuanNya bahwa yang memelihara
generasi penerus dari 12 marga dan yang menuntun umat Tuhan sampai hari ini, adalah “Allah
Bapa pencipta Langit dan Bumi”.
Bapa, Engkau pengasih dan penyayang biarlah Ia mengampuni kesalahan kami dalam
pengembaraan ini, dan biarlah tangan kasihNya tetap menopang dan menguatkan kami, dalam
perjuangan ke masa depan, karena kami anak-anakMu, mengenal Engkau, Bapa yang baik.

Umat menyanyi GB. 244 “BAPA, ENGKAU SUNGGUH BAIK”
Bapa, Engkau sungguh baik,
kasih-Mu melimpah di hidupku.
Bapa, 'ku bert'rimakasih,
berkat-Mu hari ini
yang 'Kau sediakan bagiku.
Kunaikan syukurku buat hari yang Kaub'ri.
Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
S'lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu;
besar setia-Mu di s'panjang hidupku.

Pengakuan dihadapan Allah
P.3.
Allah Bapa didalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengaku bahwa status sebagai umatMu tidak
kami hayati dalam kehidupan kami setiap hari.
Umat
kami mengaku bahwa persekutuan kami kerap kehilangan sukacita ketika nilai sukacita kami
hanya bertumpu pada materi.
P.3.
Kami mengaku bahwa relasi kami tidak menemukan kualitasnya untuk memuji Tuhan sebab
kami tidak memahami bahwa relasi dengan Tuhan seharusnya berpengaruh terhadap relasi
antar anggota keluarga.
Umat
Kami mengaku bahwa kami memang rajin beribadah namun ibadah yang aktual dalam
keseharian kami seringkali tidak terwujud.
Semua
Ampunilah kami ya Allah. Biarlah kami temukan damai sejahtera dalam relasi dengan Yesus.
Tuntunlah kami dalam kebenaran yang dituntun Roh Kudus.
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Umat menyanyi GB. 27 : 1, 2 “YA TUHAN, KAMI MENGAKU”

Betapa lama umatMu tak sadar bahwa Kau hadir,
denganMu tak bersekutu: ampunilah dosa kami!
P.3.

Wahai pemberita, beritakanlah Firman kebenaran Allah. Karena kami yakini Firman yang
diberitakan akan menumbuhkan Iman dan percaya kepada Tuhan seperti FirmanNya dalam
Roma 40 : 17 “Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus.”

Umat menyanyi : PKJ. 15 “KUSIAPKAN HATIKU, TUHAN”
Kusiapkan hatiku, Tuhan, menyambut firmanMu, saat ini.
Aku sujud menyembah Engkau dalam hadiratMu, saat ini.
Curahkanlah pengurapanMu kepada umatMu saat ini.
Kusiapkan hatiku, Tuhan, mendengar firmanMu.
FirmanMu, Tuhan tiada berubah,
sejak semulanya dan s’lama-lamanya tiada berubah.
FirmanMu, Tuhan, penolong hidupku,
Kusiapkan hatiku, Tuhan, menyambut firmanMu.
Paduan Suara : PS. GABUNGAN
PS. GITA EFFATHA
PEMBERITAAN FIRMAN TUHAN
DOA
PEMBACAAN ALKITAB
P.F. Marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya!
Umat (GB. 393)

P.3.

Bacaan Alkitab hari ini dari MATIUS 19 : 16-22 yang menyatakan ...........
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P.F.

Hendaklah FirmanNya diam dengan segala kekayaannya di antara saudara dan ucaplah syukur
kepada Allah.
Umat
( GB. 392a)
KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan,
Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal abadi!
duduk
KHOTBAH 'BERSYUKUR ADALAH PRIORITAS DALAM HIDUP'
(saat teduh)
Menyanyi : GB. 270 : 1, 2, 3 “TAAT, SETIA, BERTEKAD YANG BULAT”
Kantoria

Taat, setia, bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu.
Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami 'kan angkat perang bagi-Mu.
Refr. :
Angkat semboyan, jangan diamkan! Tiup serunai dan maju terus!
Angkat semboyan, jangan diamkan; Kristuslah Raja serta Penebus!

Laki-laki
Perempuan

Taat, setia, teguh bersekutu dengan Engkau, ya Pemimpin besar.
Kar'na penuh kasih sayang pada-Mu, kami sedikit pun tidak gentar.

Refr. :

Semua

Taat, setia, ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus.
Tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana takhta-Mu kudus.

Refr. :
berdiri  duduk

PENGAKUAN IMAN RASULI

DOA SYAFAAT & SYUKUR 303 TAHUN ….. (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan Doxologi GB. 389a)
Paduan Suara :

PS. GITA EFFATHA
PS. PELKAT PKP

Ajakan Persembahan
P.4.
Wahai umat yang dikasihi……hayatilah Kasih, Kesetiaan serta Berkat Pemeliharaan dan
kebaikan-kebaikan yang telah Allah nyatakan dalam hidup pribadi, keluarga maupun
persekutuan sampai 303 th.
Apakah yang terbaik yang telah kamu berikan padaNya. Marilah nyatakan hatiMu mau bersyukur
melalui persembahan saat ini. Tuhan memberkati syukur hatimu.
GB. 80 : 1, 2, 3 “MARI BAWA PERSEMBAHAN”
Kantoria
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Laki-laki
Perempuan

Semua

Jangan takut dan kuatir Tuhan menjagamu,
kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu.
Apapun yang kau butuhkan dib'rikan Tuhanmu;
mari mengucap syukur.
Refr. : (Diskantus oleh semua PS)
Apa pun yang kau taburkan dengan iman penuh
itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu.
Baik sedikit maupun banyak bawalah pada-Nya;
mari mengucap syukur.
Refr. : (Diskantus oleh semua PS)

Doa Persembahan
P.4.
Ya Tuhan, kami bawa kepadaMu kurban syukur kami, karena berkatMu begitu melimpah. Tidak
sanggup kami menghitung satu persatu. Tapi hati ini berterimakasih untuk rahmat dan
AnugerahMu sampai hari ini bagi kami.
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Umat

Lihatlah hati dan hidup kami untuk selalu menjadi penyalur KasihMu bagi orang-orang
yang menderita dan ajarlah kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal.
Dalam nama Tuhan Yesus. Amin
duduk
PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT (P.6.)
PENYALAAN LILIN KUE ULANG TAHUN
SAMBUTAN
berdiri
Amanat Pengutusan
P.F.
Wahai umat, yang dikasihi Tuhan….
ibadahmu saat ini akan segera usai, namun ibadah yang sesungguhnya, haruslah nampak
dalam hidup sehari-hari, yang harus selalu dimotivasi, menjadi pembawa terang, damai,
sukacita, kasih, ditengah-tengah dunia ini; sebagai kesaksian Tuhan sudah memelihara hidup
sampai saat ini. EBEN HAEZER.
Umat berdiri dan memuji Tuhan GB. 120 : 1, 2, 3 “KRISTUS MEMANGGIL DIRIKU”
Umat

Kristus memanggil diriku juga mengutus dirimu
untuk wartakan kebenaran firman-Nya.
Jangan abaikan suara-Nya, jangan tegarkan hatimu,
Kristus memanggil dan mengutus dirimu.
Refr. :
Dia memanggil, Dia mengutus,
Dia membimbing dan besertamu selamanya.
Mari semua ikutlah memb'rikan diri pada-Nya;
jadilah alat dalam tangan Tuhanmu.
Pergi ke s'luruh dunia. nyatakan kasih Tuhanmu,
supaya dunia pun percaya pada-Nya.
Refr. :
Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia,
tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu.
Janganlah bimbang dan resah atau pun takut dan gentar,
ingatlah, Tuhan bersamamu s'lamanya.
Refr. :

BERKAT
P.F.

………………

Umat

(GB. 402c)
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