Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (G.P.I.B)
JEMAAT ”IMMANUEL” DEPOK
Alamat : Jl. Pemuda No.70 Kota Depok (16431)
Telepon : (021) 7522859 Fax. : (021) 77210338
E-mail : gpibimmanueldepok@yahoo.com

HARI MINGGU XIX
SESUDAH PENTAKOSTA

Minggu, 20 Oktober 2019
Pukul 06.00, 07.00, 09.00 & 18.00 WIB

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 XIX sesudah Pentakosta. Kiranya
ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan.
Pemberitaan Firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh :
(Pkl. 06.00 WIB) : Pdt. LEONARD HALE
(Pkl. 07.00 WIB) : Pdt. Ny. YVONNE D. TAROREH-LOUPATTY
(Pkl. 09.00 WIB) : Pdt. ROMMY S. PALIT (GGP Jemaat “Bait’El” Depok)
(Pkl. 18.00 WIB) : Pdt. CHARLES J.V. TIMBULENG (GPIB Jemaat "Menara Iman"
Jakarta Timur)
AJAKAN BERIBADAH
P.2. Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir ditengah-tengah persekutuan kita.
I. MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN UMAT : PKJ. 15 “KUSIAPKAN HATIKU, TUHAN” (2 x)
Kantoria
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.
.. prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumen...
Umat

VOTUM
P.F.
Umat

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

hal 2

NAS PEMBIMBING
P.F.
“Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu
kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman
TUHAN semesta alam, Allah Israel: Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada
di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpimimpi yang mereka mimpikan!.” (Yeremia 29 : 7-8 )
SALAM
P.F.
Umat

Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai kamu. ( I Kor. 1 : 3 )
DAN MENYERTAIMU JUGA.

NYANYIAN UMAT : KJ. 457 : 1-2 “YA TUHAN, TIAP JAM”
1. Ya Tuhan, tiap jam 'ku memerlukanMu,
Engkaulah yang memb'ri sejahtera penuh.
Ref. : Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan;
'ku datang, Jurus'lamat, berkatilah!
2. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hambaMu;
jikalau Kau dekat, enyah penggodaku.

Ref. :

duduk
DOA PENGAKUAN DOSA
P.2.
Jemaat sekalian marilah dengan rasa sesal, malu dan rendah hati kita mengakui dosa-dosa
kita di hadapan Allah:
Presbiter
Ya Tuhan kami mengaku di hadapan-Mu tabiat kami yang berdosa. Pengorbanan-Mu di kayu
salib kami abaikan dengan tingkah laku yang jahat.
Umat
KAMI MENGAKUI KEGAGALAN UNTUK BERBUAT BAIK, SEBALIKNYA DOSA YANG
KAMI LAKUKAN MENUNTUT NURANI KAMI. AMPUNILAH KAMI YA ALLAH.
Presbiter
Ya Tuhan kasihanilah kami yang melayani karena rutinitas dan bukan karena keinginan kami
memberi yang terbaik bagi-Mu. Ampunilah kami ya Allah.
Umat
YA TUHAN, KASIHANILAH KAMI SEBAB KAMI TIDAK MENGHAYATI PELAYANAN-MU
DAN KAMI MERASA KUAT DENGAN DIRI KAMI SENDIRI. AMPUNILAH KAMI YA ALLAH.
Presbiter
Ya Tuhan, kasihanilah kami yang masih membenci sesama dalam panggilan dan
pengutusan kami sehingga panggilan dan pengutusan kami kering dan tidak hidup dalam
keseharian kami. Ampunilah kami ya Allah.
Umat
YA TUHAN, KASIHANILAH KAMI SEBAB KETIKA KAMI BERJALAN SESUAI KEINGINAN
KAMI, KAMI SEMAKIN JAUH DARI-MU. AMPUNILAH KAMI YA ALLAH.
Presbiter
Dalam persekutuan yang beribadah saat ini, kami semua memohon kebaikan hati Tuhan
memulihkan kami, sebab tidak seorang bertahan di hadapan kesucian-Mu.
Umat
AMIN, TERPUJILAH TUHAN YESUS.
NYANYIAN UMAT : PKJ. 37 : 1-2 ”BILA KURENUNG DOSAKU”
1. Bila kurenung dosaku padaMu, Tuhan,
Yang berulang kulakukan di hadapanMu,
Ref. : Kasih sayangMu perlindunganku.
Di bawah naungan sayapMu damai hatiku.
Kasih sayangMu pengharapanku.
Usapan kasih setiaMu s‟lalu kurindu.
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2. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda,
iri hati dan benciku kadang menjelma.

Ref. :

BERITA ANUGERAH
P.F.
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah
pengampunan seperti tertulis dalam Hosea 11 : 8-9 yang menyatakan "Masakan Aku
membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan Aku membiarkan
engkau seperti Adma, membuat engkau seperti Zeboim? Hati-Ku berbalik dalam diri-Ku, belas
kasihan-Ku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murka-Ku yang bernyala-nyala itu,
tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab Aku ini Allah dan bukan manusia, Yang Kudus
di tengah-tengahmu, dan Aku tidak datang untuk menghanguskan..”
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 : PKJ. 38 : 1-2 “DOSA DUNIA HAPUSLAH”

Kantoria
Umat

PERINTAH HIDUP BARU
P.F. Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti tertulis dalam Roma 12 : 16-18
yang menyatakan “Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama; janganlah kamu
memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang
sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai! Janganlah membalas kejahatan dengan
kejahatan; lakukanlah apa yang baik bagi semua orang! Sedapat-dapatnya, kalau hal itu
bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang!” Roh Kudus menolong
kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
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NYANYIAN KEMULIAAN : KJ. 48 “KEMULIAAN BAGI BAPA”
Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus,
seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin.
duduk
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
II. PEMBERITAAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
P.F. Ya Bapa, Mahakuasa; ya Kristus, Mahapengasih. Karuniakan Roh KudusMu untuk memimpin kami
mendalami kekayaan firmanMu dan memampukan kami juga membagi kekayaan firmanMu itu
kepada semua orang melalui pikir, tutur dan laku yang benar dalam hidup dan kerja-layan kami
setiap hari. Amin.
PEMBACAAN ALKITAB
P.F. Marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya!
Umat

KJ. 473 b “HALELUYA”

P.3.
P.F.

Bacaan Alkitab hari ini dari Ezra 4 : 1-16 yang menyatakan ... ... ...
Hendaklah FirmanNya diam dengan segala kekayaannya di antara saudara dan ucaplah syukur
kepada Allah.

Umat KJ. 474 “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”
KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala Kemuliaan,
ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi!

duduk

KHOTBAH “KENALILAH TANTANGAN DAN TEMUKAN SOLUSI YANG TEPAT”
(saat teduh)
III. JAWABAN UMAT
NYANYIAN UMAT : KJ. 429 : 1-3 “MASIH BANYAK ORANG BERJALAN”
Kantoria
1. Masih banyak orang berjalan dalam kuasa yang gelap.
Tuhan, tolong kami sadarkan tiap orang yang sesat.
O, berilah keselamatan pada orang yang Kautebus,
agar mereka mendapatkan perjanjianMu yang kudus.
Wanita

2.

Andaikata dulu muridMu tidak sudi bekerja
mengabarkan cinta kasihMu pada dunia bercela,
maka Injil yang Kauberikan pasti kini tak tersebar,
sehingga dunia akan hilang, tetap berdosa, bercemar.

Pria

3.

Utus kami menjadi saksi yang setia beriman,
mengisahkan kasih sorgawi pada orang berbeban.
Roh Kuduslah yang mengurapi,agar kami tetap tekun
di dalam kasih melayani setiap orang berkeluh.
hal 5

PENGAKUAN IMAN RASULI

berdiri  duduk

DOA SYAFAAT ………. (diakhiri Doa Bapa Kami dan doxology KJ. 475)
Doxology : Kar'na Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
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 kepada-Nya sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita.
Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab
dalam 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 di depan dan di belakang. Tuhan memberkati persembahan
saudara. Sebelum memberi persembahan, mari bernyanyi :
NYANYIAN UMAT : PKJ. 149 : 1-3 “UCAP SYUKUR PADA TUHAN”
Umat
1. Ucap syukur pada Tuhan kar‟na kita dis‟lamatkan olehNya.
Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagiNya.
(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)
Kantoria

2.

Nyanyikanlah dengan riang kar‟na kasih setia Tuhan, nyanyilah.
Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagiNya.

Umat

3.

Muliakan nama Tuhan kar‟na kuasanya abadi, muliakan.
Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagiNya.

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 jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya 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
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 : PKJ. 177 : 1-3 “AKU TUHAN SEMESTA”
Kantoria
1. Aku Tuhan semesta, jeritanmu Kudengar.
Kau di dunia yang gelap „Ku s‟lamatkan.
Akulah Pencipta t‟rang; malam jadi benderang.
Siapakah utusanKu membawa t‟rang?
Ref. : Ini aku, utus aku!
Kudengar Engkau memanggilku.
Utus aku; tuntun aku; „Ku prihatin akan umatMu.
Umat

2. Aku Tuhan semesta. „Ku menanggung sakitmu
dan menangis kar‟na kau tak mau dengar.
„Kan Kurobah hatimu yang keras jadi lembut.
Siapa bawa firmanKu? UtusanKu?

Ref. :

3. Aku Tuhan semesta. „Ku melihat yang resah.
Orang miskin dan lesu Aku jenguk.
Aku ingin memberi perjamuan sorgawi.
Siapa mewartakannya? Siapakah?

Ref. :

BERKAT
P.F.
……………
Umat

PKJ. 292 “AMIN”

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