GPIB “Immanuel” Depok

Minggu, 22 Oktober 2017

TATA IBADAH HARI MINGGU XX SESUDAH PENTAKOSTA
PERSIAPAN :

 Doa Pribadi warga jemaat
 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 XX sesudah Pentakosta.
Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan Diaken dan Penatua GPIB Jemaat ”IMMANUEL”
Depok. Kiranya melalui ibadah ini kita mengalami kasih dan berkat dari Tuhan Yesus Kristus Kepala
Gereja dan mensyukuri rahmat serta kuasa-Nya yang telah memilih para pelayan jemaat-Nya.
Pelayan peneguhan pada ibadah ini adalah …………………
UNGKAPAN SITUASI (Fakultatif)
AJAKAN BERIBADAH
P.2. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
I. MENGHADAP TUHAN
JEMAAT MENYANYI : GB. 273 : 1, 2, 3 “GEREJA BAGAI BAHTERA”
Umat
Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang.
Mengamuklah samudera dan badai menderu;
gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh.
Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih:
"Betapa jauh, di manakah labuhan abadi?"
Ref. :
Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah!
Tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan, tolonglah!
Gereja bagai bahtera pun suka berhenti,
tak menempuh samudera, tak ingin berjerih
dan hanya masa jayanya selalu dikenang,
tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam.
Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya,
tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkat.

Ref. :

... prosesi masuk Diaken & Penatua masa bakti 2017-2022 diiringi instrumentalia...
... prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumentalia...
Umat

Gereja bagai bahtera diatur awaknya.
setiap orang bekerja menurut tugasnya.
Semua satu padulah, setia bertekun
demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh.
Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk
di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh.
Ref. :

VOTUM
P.F. Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
Umat
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NAS PEMBIMBING
P.F. “Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil.” (Yohanes 3 : 30)
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. 286 : 1, 2, 3 “RUMAH YANG KECIL”
Kantoria

Perempuan
Laki-laki

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.
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Semua

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.

duduk
PENGAKUAN DOSA
P.2. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengakui dosa di hadapan Allah secara bergantian:
Tuhan ampunilah kami yang sering tidak memahami makna ibadah sehingga terjebak dalam ibadah
ritual dan mengabaikan ibadah aktual.
Umat ampunilah kami yang berpikir bahwa ibadah di gereja tidak berhubungan dengan hidup setiap hari
sehingga kami tidak menghayati ibadah kami.
P.2
Ampunilah kami yang memendam kebencian terhadap sesama dan saat yang sama berpikir telah
menyenangkan hati Tuhan
Umat Ampuni kami ya Allah yang dalam tekanan masalah tidak mencari-Mu tetapi semakin menjauh dariMu dengan mengandalkan diri kami sendiri.
Semua Dengarlah ya Tuhan seruan permohonan kami.
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JEMAAT MENYANYI : GB. 32 : 1, 2 “TUHAN YESUS”
Kantoria

Semua

Tuhan Yesus. Kami lemah, tidak mampu memerangi kemalasan kami.
Tuhan Yesus, Kami lepah, kami rapuh. Tuhan tolong kuatkanlah kami.

BERITA ANUGERAH
P.F. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah
pengampunan seperti tertulis dalam Bilangan 14 : 19 ”Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini
sesuai dengan kebesaran kasih setia-Mu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari
Mesir sampai ke mari.”
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.
JEMAAT MENYANYI : GB. 45 : 1, 3 “DOSAMU DIHAPUSKAN”
Kantoria
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Dosamu diampuni, juga dilupakan-Nya,
dosamu diampuni, juga dilupakan-Nya.
Sabda Tuhanmu hai dengarlah: 'Lihat pada-Ku'.
Dosamu diampuni, dosamu diampuni,
juga dilupakan-Nya, juga dilupakan-Nya.

PETUNJUK HIDUP BARU
P.F.
Marilah kita berdiri untuk mendengar Petunjuk Hidup Baru seperti tertulis dalam 1 Yoh. 2 : 28-29
yang menyatakan ”... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...”
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita
di dunia.
JEMAAT MENYANYI : GB. 383 “GLORIA, GLORIA, GLORIA” (dinyanyikan 2X; 1 = Kantoria 2 = Umat)

duduk
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP :

PS. PELKAT PA
VG. D’ SISTERS
II. PEMBERITAAN FIRMAN

DOA EPIKLESE
P.F. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami dan terangilah dengan Roh Kudus sehingga
kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendakMu di dalam firman yang dibacakan
dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh KudusMu juga, kami dapat mewujudkannya dalam
kehidupan setiap hari. Amin.
PEMBACAAN ALKITAB
P.F. Marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya!
Umat ( GB. 394)
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P.3.
P.F.

Bacaan Alkitab hari ini dari 2 Korintus 4 : 1-7 yang menyatakan ... ... ...
Hendaklah FirmanNya diam dengan segala kekayaannya di antara saudara dan ucaplah syukur
kepada Allah.
Umat ( B. 392a)
KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan,
Bapa, Put’ra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi!
duduk
KHOTBAH “MELAYANI TUHAN YESUS DENGAN HARTA TERBAIK”
(saat teduh diiringi instrumentalia)
III. JAWABAN UMAT
JEMAAT MENYANYI : GB. 103 : 1, 2, 3 “YA TUHAN, KAMI UMATMU”
Kantoria

Dkn. & Pnt. 2017-2022

Semua

Ya Tuhan, utus hamba-Mu seturut maksud-Mu.
Bersaksi dan melayani setulus hatiku.
Ajari aku hamba-Mu setia dan tekun,
sehingga karya-baktiku berbuah bagi-Mu

Urapi hamba-Mu, Tuhan, dengan kuasa-Mu,
jadikan dia alat-Mu di dalam tangan-Mu.
Jauhkan dari hatinya rancangan yang cemar
dan pimpin tiap langkahnya ke jalan yang benar.

(sekretaris PHMJ membacakan SK MS)
PENEGUHAN
P.F. Jemaat Yesus Kristus, sekarang kita akan melangsungkan peneguhan saudara-saudara ini dalam
jabatan Diaken dan Penatua di GPIB Jemaat IMMANUEL Depok. Dengarlah penjelasan terkait
jabatan Diaken dan Penatua :
a. TENTANG GEREJA
Bahwa sejak semula, Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan
memilih suatu jemaat dari antara mereka bagi nama-Nya (Kisah Rasul 15 : 14).
Dan Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik
dan bertobat. (2 Petrus 3 : 9b).
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TENTANG PEJABAT- PEJABAT
‘Dan Ia-lah yang memberikan, baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil
maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus
bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus (Efesus 4 : 11, 12)
Tuhan Yesus berkata : “Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan
Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap,
……………” (Yohanes 15 : 16)
“Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan
sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi
dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas
mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan
domba itu.” (1 Petrus 5 : 2, 3)
1.

Jabatan Diaken
Alkitab menyaksikan, bahwa sejak semula jabatan diaken sudah ada dalam Gereja Tuhan.
Kepadanya dipercayakan tugas pelayan meja, yaitu pelayanan yang dikhususkan terhadap
para janda, anak yatimpiatu, orang-orang terlantar dan yang menderita kelaparan,
kesakitan dan ketidakadilan sosial (band. Kisah 6 : 1-7).
Para diaken patutlah orang-orang yang tidak bercabang lidah, tidak penggemar anggur,
tidak serakah, melainkan yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci,
sehingga dengan berimankan Yesus Kristus, mereka dapat bersaksi dengan leluasa (band.
I Timotius 3 : 8-13).

2.

Jabatan Penatua
Sama dengan jabatan diaken, bahwa jabatan penatua sudah ada dalam Gereja Tuhan
sejak semula (band. Kisah Rasul 14 : 23). Kepadanya dipercayakan pengawasan terhadap
penggembalaan Gereja dan ketertiban pelayanan (Kisah Rasul 20 : 28-30).
Para penatua patut selalu berpegang pada kebenaran Firman untuk mengajar, untuk
menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakukan dan untuk mendidik orang dalam
kebenaran (II Timotius 3 : 14-16).
c. Kesimpulan
Meskipun dalam Gereja Tuhan ada berbagai jabatan dengan fungsi yang berlain-lainan, namun
semuanya sama kedudukan; tidak ada yang lebih utama dari pada yang lain.
Para Diaken dan Penatua bersama-sama dengan para Pendeta, merupakan suatu persekutuan,
yaitu Majelis Jemaat, untuk sama-sama melayani seluruh jemaat, agar jemaat tetap terpelihara
dan terlengkapi bagi tugas panggilannya dalam dunia ini.
Mereka bekerjasama, melayani dan bersaksi serta bertanggung jawab terhadap seluruh
pelayanan Gereja melalui bidang tugasnya masing-masing, demi kemuliaan dan kebesaran
nama Tuhan (band. Roma 12 : 4,5).
Dalam pelayanan bersama itu, walau masing-masing harus menghadapi fungsi jabatannya
sendiri-sendiri, namun dalam keadaan tertentu, dapat saja mereka saling membantu, kendati
dalam batas-batas tertentu, agar Firman Allah tersebar dan pelayanan makin berkembang
(band. Kisah Rasul 6 : 1-7, 8 : 26-40).
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DOA PENGUATAN
P.F. Jemaat, sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan dan janjinya, mari berdoa :
Tuhan Allah, Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada-Mu, sebab melalui warga Sidi Jemaat,
Engkau telah memilih para pelayan-Mu di Jemaat untuk mendampingi Pendeta/Pelayan Firman dan
Sakramen dalam pekerjaan menjaga keutuhan jemaat sebagai kawanan domba-Mu, serta untuk
melayani dan bersaksi guna menumbuhkan dan mengembangkan Gereja-Mu.
Kami mohon kepada-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu menyertai saudara-saudara ini dalam pengakuan
dan janji mereka serta memberikan kepada mereka karunia-karunia untuk melayani Jemaat-Mu
dengan setia dan dengan penuh sukacita bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Amin.
PENGAKUAN DAN JANJI
P.F. Saudara-saudara dipersilakan berdiri untuk mengucapkan pengakuan dan janji saudara-saudara
dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut :
Pertama

Apakah saudara-saudara percaya dan yakin bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus melalui
gereja-Nya, telah memanggil, memilih dan menetapkan saudara-saudara sebagai pelayan di
jemaat-Nya untuk melayani dan bersaksi?

Kedua

Apakah saudara bersedia mentaati semua aturan gereja dan berjanji untuk tetap setia
menjalankan tugas sebagai Diaken dan Penatua di GPIB Jemaat “IMMANUEL” Depok, selalu
bertekun dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Yesus Kristus, menjadi teladan dalam
berbuat baik serta berupaya penuh semangat mengembangkan pelayanan untuk membangun
jemaat dengan karunia, talenta dan kemampuan yang saudara miliki?

Ketiga

Apakah saudara bersedia merahasiakan apa pun yang dipercayakan kepada saudara sebagai
pejabat gereja dan mempertahankan rahasia itu terhadap siapa pun dan dalam keadaan apa
pun; dan apakah saudara bersedia ditegur serta dikenai sanksi dan disiplin gereja jika saudara
melakukan kejahatan dan atau melalaikan tugas panggilan dan pengutusan saudara sebagai
Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat?

P.F.

Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaat-Nya sebagai saksi?
Saudara …………………….

Calon Diaken dan Penatua : Ya, dengan segenap hatiku.
PENGAKUAN IMAN RASULI
P.F. Menguatkan pengakuan dan janji calon diaken dan penatua ini maka Jemaat silahkan berdiri dan
bersama semua orang percaya disegala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan
Iman Rasuli.
Dengan hati dan mulut, masing-masing berkata :
Aku percaya kepada Allah, .............................dst.
duduk
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
(P.F. turun dari mimbar)
PENEGUHAN
P.F. Berdasarkan pengakuan dan janji saudara-saudara maka kami meneguhkan saudara-saudara
sebagai Diaken dan Penatua di GPIB Jemaat ”IMMANUEL” Depok, di dalam nama Bapa dan Anak
dan Roh Kudus.
(Calon Diaken dan Penatua berlutut; Umat berdiri)
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PENUMPANGAN TANGAN
P.F. Hiduplah sesuai dengan janji dan pengakuanmu; laksanakan tugas panggilan dan pengutusanmu
dengan setia dan dalam sikap takut akan Tuhan serta terimalah berkat Tuhan :
Allah Bapa Mahakuasa yang telah memanggil dan memilih kamu melalui jemaat-Nya menjadi
pelayan-pelayan-Nya akan menyertai dan memberkati engkau dengan kuasa dan rahmat-Nya serta
memenuhi engkau dengan Roh Kudus yang menguatkan iman dan kesetiaanmu untuk melayani dan
bersaksi membangun jemaat bagi kemuliaan-Nya.
Jemaat
(Diaken & Penatua ditegakkan)
PENGENAAN STOLA
P.F. Saudara ........................... dan saudari .................................... mewakili diaken dan penatua GPIB
Jemaat ”IMMANUEL” Depok terimalah stola ini sebagai tanda pengesahan dan pengakuan terhadap
wibawa illahi yang melekat pada jabatan saudara dalam gereja Tuhan.
PENYERAHAN DIAKEN/PENATUA
P.F. Jemaat, sambutlah diaken dan penatua ini dengan sukacita. Hormatilah mereka yang akan bekerja
keras diantara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegor kamu; dan supaya
kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka dan hiduplah
selalu dalam damai seorang dengan yang lain. (I Tesalonika 5 : 12-13)
Jemaat Kami menyambut dan akan menghormati mereka.
(P.F. kembali ke mimbar – Jemaat duduk)
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP : PS. PRESBITER BERTUGAS
DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doxologi GB. 389b)

PADUAN SUARA/VOKAL GRUP :

PS. PELKAT PKB
VG. PKB EBEN HAEZER

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.
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Guna mendukung dana yang dibutuhkan, 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 persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari bernyanyi:
JEMAAT MENYANYI : 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

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)
(diaken dan penatua memberikan persembahan syukurnya,
kemudian kantong persembahan dijalankan diiringi lagu instrumentalia)

Semua

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. : (Semua)

DOA SYUKUR
P.4. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur :
Ya Tuhan, Allah kami, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, sebab
siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini.
Jemaat SEBAB DARIPADA-MU SEGALA-GALANYA DAN DARI TANGAN-MU SENDIRI PERSEMBAHAN YANG
KAMI BERIKAN KEPADA-MU. AMIN.

duduk
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP :

PS. GABUNGAN
IV. PENGUTUSAN

WARTA JEMAAT (P.6.)
berdiri
AMANAT PENGUTUSAN
P.F. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah
Firman Tuhan yang telah saudara dengar.
JEMAAT MENYANYI : GB. 115 : 1, 2 “UTUSLAH KAMI’
Kantoria
Utuslah kami masuk dalam dunia ini
menjadi saksi bagi kerajaan-Mu;
membawa damai dan terang-Mu yang abadi,
menabur kasih bagi dunia yang resah.
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Ref. :

Utuslah kami jadi saksi yang setia,
membawa kabar sukacita yang abadi,
supaya dunia mengaku dan percaya;
Engkaulah Yesus, Tuhan, Jurus’lamat dunia.

Semua

Berilah kami hati tulus melayani,
menolong orang-orang berbeban berat.
Berilah kami Roh yang tabah dan setia
untuk nyatakan kasih bagi dunia.

Ref. :

BERKAT
P.F. ……………
JEMAAT MENYANYI : GB. 402c “AMIN”

(Jemaat tetap berdiri sampai para pelayan berdiri di depan pintu keluar)
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