GPIB “Immanuel” Depok
Minggu, 10 September 2017
TATA IBADAH HARI MINGGU XIV 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 XIV 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.
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 : MAZMUR 98 : 1, 3 & 4 (do=g)
Kantoria

Perempuan

Nyanyikanlah puji-pujian kepada Allah, Tuhanmu
dengan kecapi sekalian dengan suara yang merdu.
Dengan nafiri dan serunai bunyikan suka dan gemar.
Semuanya bersorak-sorai, kepada Rajamu besar.
.. prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumen...

Laki-laki

Segala laut dan sungai-sungai hendaklah kamu menderu
dan gunungpun bersorak-sorai, tepuk-tepuklah tanganmu.
‘Kan datang Tuhan menghukumkan segala bangsa dunia;
dijadikanNya keadilan alasan kerajaanNya.

VOTUM
P.F.
Umat

Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
1 . / 1 . //
A - min.
NAS PEMBIMBING
P.F.
“Terpujilah TUHAN, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh
umat mengatakan: "Amin! Pujilah TUHAN!” (1 Tawarikh 16 : 36)
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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.
NYANYIAN UMAT : GB. 334 “TERPUJILAH NAMA TUHAN”
Kantoria

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 : GB. 27 : 1, 2 “YA TUHAN, KAMI MENGAKU”
Kantoria

Semua

Betapa lama umat-Mu tak sadar bahwa Kau hadir,
dengan-Mu tak bersekutu: ampunilah dosa kami!
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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 86 : 5 "Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka
mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada-Mu."
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 : GB. 39 : 1,2 “BUKAN KAR’NA UPAHMU”
Kantoria
Bukan kar’na upahmu dan bukan kar’na kebajikan hidupmu.
Bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu.
Allah mengampuni kesalahan umat-Nya oleh kar’na kemurahan-Nya;
melalui pengorbanan Putra tunggal-Nya, ditebus-Nya umat manusia.
Ref. :
Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah!
Bersyukur, hai bersyukur selamanya.
Umat

Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu;
baiklah s’lalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya.
Keangkuhan tiada berkenan kepada-Nya; orang sombong direndahkan-Nya.
Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh, yang rendah ‘kan ditinggikan-Nya.

Ref. :

PETUNJUK HIDUP BARU
P.F. Marilah kita berdiri untuk mendengar Petunjuk Hidup Baru seperti tertulis dalam 1 Tes. 5: 7-11
yang menyatakan “... ... ... ... ... … … …”. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah
dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
NYANYIAN KEMULIAAN : GB. 48 : 1, 2, 3, 4 ”JANGANLAH HAI ANAKKU”
Kantoria

Laki-laki

Tambatkanlah selalu semua Firman Tuhan pada loh hatimu,
dan jadikanlah kalung yang menghiasi pada lehermu.

Perempuan

Jikalau kau berjalan, setiap langkahmu dipimpin oleh Tuhan.
Di saat kau terbangun, engkau disapa oleh kasih-Nya.

Semua

Ingatlah, hai anakku, perintah Tuhan, itu suluh di jalanmu.
‘Kau akan dilindungi dari godaan yang menyesatkan.
duduk

PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
II. PEMBERITAAN FIRMAN
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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 (GB. 395 “HALELUYA! AMIN”)

P.3.
P.F.

Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Samuel 2 : 1-8 yang menyatakan ...........
Hendaklah FirmanNya diam dengan segala kekayaannya di antara saudara dan ucaplah syukur
kepada Allah.
Umat (GB. 392a) Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.
duduk
KHOTBAH “KEKUATAN NYANYIAN PUJIAN”
(saat teduh)
III. JAWABAN UMAT
NYANYIAN UMAT : KJ. 11 : 1, 2, 3 “ANAK-ANAK, MARI NYANYI”
Kantoria
Anak - anak, mari nyanyi, riang dan gembiralah!
Puji Tuhan Mahakasih, kar'na murah hatiNya!
Ref. :
Pujilah namaNya! Haleluya! Haleluya! Puji Tuhan s'lamanya!
Perempuan

Limpah ruah, tak terkira kasih Allah nampaklah:
angkat syukur bagi Dia dengan hati yang rendah!

Laki-laki

Orang suci dan malaikat nyanyi di hadapanNya;
juga suara anak – anak ikut nyanyi beserta!

( BAPTISAN KUDUS ANAK  Ibadah Pukul 06.00 WIB )
PENGAKUAN IMAN RASULI

berdiri  duduk

DOA SYAFAAT ………. (diakhiri Doa Bapa Kami dan doxology GB. 389b)

PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
PENGUCAPAN SYUKUR
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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 Pembangunan Pastori II dan Ruang Pelayanan,
dalam setiap Ibadah Hari Minggu disediakan Amplop Persembahan Pembangunan Pastori II dan
Ruang Pelayanan 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. 80 : 1, 2, 3 “MARI BAWA PERSEMBAHAN”
Kantoria
Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu;
dengan hati sukacita, bersyukur pada-Nya.
Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu; mari mengucap syukur.
Ref. :
Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya.
Bawalah persembahanmu dengan sukacita pada-Nya.
Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya.
Bawalah persembahanmu dengan sukacita pada-Nya.
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. Ref. : (Semua)
(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)
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. Ref. :

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
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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 : GB. 286 : 1, 2, 3 “RUMAH YANG KECIL”
Kantoria

Perempuan

Sungguh manisnya dalam rumah yang kecil
bila yang menghuninya hidup rukun dan tent'ram.
Indahnya, betapa indahnya Kasih Tuhan s'lalu jadi dasar yang teguh.

Laki-laki

Tuhan b'ri berkat dalam rumah yang kecil
bila yang menghuninya s'lalu taat bersyukur.
Indahnya, betapa indahnya Kasih Tuhan limpah dalam rumah yang kecil.

BERKAT
P.F.

……………

Umat

(GB. 401 “AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA”)

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