GPIB “Immanuel” Depok

Minggu, 19 November 2017

TATA IBADAH MINGGU XXIV 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 Minggu XXIV 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. Hidup yang tidak disertai dengan pengetahuan adalah kehidupan yang kering dan tidak
bermanfaat. Hanya dalam didikan dan pengetahuan maka kelangsungan hidup memiliki nilai.
Marilah berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir dalam ibadah ini dengan bernyanyi ....
MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN UMAT : GB. 24 : 1-3 “MARI MENGHADAP ALLAH”
Kantoria

Perempuan
Laki-laki

Buang dendam di hati, jangan kau bawa, jangan kau simpan.
Ampunilah dahulu, jika di hati ada amarah. Isi hatimu Tuhan tahu,
janganlah kau sembunyikan, agar kau dapat beribadah,
tiada ganjalan apapun. Mari berpadu suara nyanyikan Haleluya!
... prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumentalia ...

Semua

Saat kau beribadah jangan biarkan iblis menggoda.
Tenangkanlah dirimu, minta Roh Kudus tinggal di hati
agar kau dapat beribadah, hati terarah pada-Nya.
Firman Tuhan yang dib'ritakan menjadi berkat bagimu
Mari berpadu suara nyanyikan Haleluya!
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VOTUM
P.F. Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
Umat 1 . / 1 . //
A - min.
NAS PEMBIMBING
P.F. “Beribadahlah kepada TUHAN dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai!”
(Mazmur 100 : 2)
SALAM
P.F.
Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai kamu. (1 Kor. 1 : 3)
Umat
DAN MENYERTAIMU JUGA.
NYANYIAN UMAT : PKJ. 264 : 3 ”APALAH ARTI IBADAHMU”
3. Berbahagia orang yang hidup beribadah,
yang melayani orang susah dan lemah
dan penuh kasih menolong orang yang terbeban;
itulah tanggung jawab orang beriman.
Ref. :
Ibadah sejati, jadikanlah persembahan.
Ibadah sejati: kasihilah sesamamu!
Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan,
jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
duduk
PENGAKUAN DOSA
P.2.
Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah. Kami mengaku kepada Bapa bahwa sebagai
anak-Mu kami sering menolak didikan Tuhan yang mengarahkan kami kepada hidup. Kami
tidak menghayati pentingnya pengetahuan tentang perintah-Mu sebab kami menganggapnya
bukan hal penting. Arahkan hati dan diri kami untuk tunduk di hadapan-Mu.
Umat

kami mengabaikan pengetahuan tentang kasih karunia-Mu yang memperkaya kami
dan hanya memperhatikan didikan dunia sehingga kehilangan sukacita

Bersama AMPUNILAH KAMI YA TUHAN, AMIN.
NYANYIAN UMAT : GB. 31 : 1 ”ANAKDOMBA ALLAH”
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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 78 : 38 “Tetapi Ia bersifat penyayang, Ia
mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka; banyak kali Ia menahan murkaNya dan tidak membangkitkan segenap amarah-Nya.”
Berdasarkan Firman Tuhan tersebut maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan
bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Umat SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.
NYANYIAN UMAT : GB. 43 : 1-3 “MESKI TAK LAYAK DIRIKU”
Kantoria

Presbiter

Di dalam Kristus Engkau pulihkan yang di darah-Nya Engkau sucikan:
segala dosa Kauampuni; semesta alam Kaubarui!

Semua

Yang tuna karya Engkau kenyangkan, yang tuna wisma Engkau pulangkan,
belas kasihan Kauterapkan, dan kelaliman Kaulenyapkan.

PETUNJUK HIDUP BARU
P.F. Marilah kita berdiri untuk mendengar Petunjuk Hidup Baru seperti tertulis dalam Ibrani 12 : 28-29
yang menyatakan ... ... ...
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di
dunia.
NYANYIAN KEMULIAAN : GB. 61 : 1, 2 & 4 “TUHAN, AJARKANLAH KEHENDAKMU”
Kantoria
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Perempuan
Laki-laki

Ajarlah kukenal anug’rah-Mu. Sinarilah dengan t’rang wajah-Mu
Hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ‘ku tetap bersama-Mu

Semua

Ajari aku bermadah syukur, ya Raja, bagi-Mu ‘ku bermazmur.
‘Ku ingin ya Tuhan, tetap di dalam-Mu; hidup dan matiku di tangan-Mu
duduk

PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
PELAYANAN FIRMAN

DOA EPIKLESE
P.F. Ya Tuhan, FirmanMu adalah Harta Terpendam yang menjamin kehidupan kami di bumi maupun di
sorga. Curahkan Roh KudusMu agar kami mendapat kuasa dan kekuatan untuk menggali
firmanMu dan mau hidup di dalamnya, sekarang dan selamanya. Amin.
PEMBACAAN ALKITAB
P.F. Marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya!
Umat (GB. 394)

P.3.
P.F.

Bacaan Alkitab hari ini dari Nehemia 8 : 1-9 yang menyatakan ... ... ...
Hendaklah FirmanNya diam dengan segala kekayaannya di antara saudara dan ucaplah syukur
kepada Allah.
Umat (GB. 392a)

duduk
KHOTBAH “MENDENGAR DAN MENGERTI HUKUM TUHAN”
(saat teduh)
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III. JAWABAN UMAT
NYANYIAN UMAT : GB. 229 : 1-3 “SENDENGKANLAH TELINGAMU”
Kantoria

Laki-laki
Perempuan

Oh, berikan kekuatan agar hatiku teguh
dalam gumul juangku, jangan goyah imanku.

Ref. :

Hanya pada Tuhan saja aku aman dan tenang
Tuhan, kota bentengku perlindungan jiwaku.

Ref. :

PENGAKUAN IMAN

berdiri  duduk

DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doxologi GB. 389b)

PENGUCAPAN SYUKUR
P.4. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadaNya.
Dengarlah nas Alkitab 2 Korintus 5 : 15 yang menyatakan : “Dan Kristus telah mati untuk semua
orang, supaya mereka yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yang
telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka.”
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 menunjang dana pelayanan, dalam setiap Ibadah Hari Minggu disediakan Amplop
Persembahan Dana 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. 89 : 1-4 ”DUNIA INI UNTUK KEMULIAAN TUHAN”
Kantoria

Laki-laki

Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
Kita perbuat apa dengannya? Amin.
Amin, amin, amin, amin.
Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)

Perempuan

Bakti umat untuk kemuliaan Tuhan. Amin
Kita perbuat apa dengannya? Amin.
Amin, amin, amin, amin.
Bakti umat untuk kemuliaan Tuhan. Amin

Semua

Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. Amin
Kita perbuat apa dengannya? Amin.
Amin, amin, amin, amin.
Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. Amin

DOA SYUKUR
P.4.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur :
Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami
berikan ini adalah dari tanganMu, dan karena itu kami persembahkan untuk kemuliaanMu:
P.4. & Umat YA YESUS, ANAK DOMBA ALLAH, ENGKAU LAYAK MENERIMA SEGALA KUASA DAN
KEKAYAAN: HIKMAT DAN KEKUATAN; HORMAT, KEMULIAAN DAN PUJI-PUJIAN.
AMIN.
duduk

PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
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PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT : (P.6.)
berdiri

AMANAT PENGUTUSAN
P.F. … … … …
NYANYIAN UMAT : GB. 113 : 1-3 “GITA SYUKUR MENGGEMA”
Kantoria

Perempuan

Yesus Kristus, Penebus, b’rilah hikmat-Mu b’rilah kekuatan-Mu.
Layakkan kami untuk bersaksi,siap sedia menyatakan kasih-Mu.

Laki-laki

Roh Pengasih, Roh Kudus, tuntun umat-Mu lewat arus dunia.
Walau tantangan datang menghadang, kami tetap bersatu kokoh dan teguh.

BERKAT
P.F.
Umat

... ... ... … … … ... … …
(GB. 402a ”AMIN”)

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