Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat
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13 Mei 2018

Jemaat “GIDEON” Kelapadua – Depok
Jl. Komjen Pol M. Jasin – Kelapadua, Pasirgunung Selatan
Ksatrian Amji Atak (Komp. BRIMOB POLRI) Kelapadua
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PERSIAPAN




Doa pribadi jemaat
Pengenalan lagu-lagu yang akan dinyanyikan dalam Ibadah
Doa konsistori para pelayan yang bertugas

UCAPAN SELAMAT DATANG
P2

Selamat pagi/sore/malam
Dengan penuh sukacita dan dalam persekutuan Kasih Allah mari kita
beribadah di Hari Minggu Pemuliaan Kristus. Kiranya ibadah yang kita lakukan
saat ini berkenan dihadapan Tuhan.
Pemberitaan Firman pada ibadah ini disampaikan oleh ……

MENGHADAP TUHAN
AJAKAN BERIBADAH
P2

Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah
persekutuan kita.

NYANYIAN JEMAAT:GB 17 : 1, 2, 3, 4 “ABADI TAK NAMPAK”
Kantoria/PL

Pria 2. Ibarat cahaya berkarya tenang,
wibawa rajawi kekal Kaupegang.
Teguh bagai gunung keadilan-Mu,
dan awan-Mu sarat dengan kasih-Mu.
---Alkitab, sebagai simbol kehadiran Allah, dibawa masuk ke dalam ruang ibadah--Wanita 3. Engkaulah yang hidup kekal s'lamanya;
seala yang hidup, Engkau dasarnya.
Terbataslah hidup bagaikan kembang;
Engkau, Surya Hidup yang tak terbenam
Jemaat 4. Ya Bapa, Pencipta segala terang,
dipuji malaikat di sorga cerlang;
pun kami memuji, pun kami sembah
Engkau yang bertakhta di cah'ya baka.
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VOTUM
PF

Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan
bumi. (Mzm. 124:8)
1 . | 1 . ||
A min.

J

NAS PEMBIMBING
PF

Yohanes 14 : 27

“Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan
kepadamu, dan apa yang Kuberikantidak seperti yang diberikan oleh dunia
kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.”

SALAM
PF
J

Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari
Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
DAN MENYERTAIMU JUGA

NYANYIAN JEMAAT: KJ 40 : 1, 2, 3 “AJAIB BENAR ANUGERAH”

2. Ketika insaf, 'ku cemas, sekarang, 'ku lega!
Syukur, bebanku t'lah lepas berkat anugerah!
3. Di jurang yang penuh jerat terancam jiwaku;
anug'rah kupegang erat dan aman pulangku.
Duduk

PENGAKUAN DOSA
P2

: Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah
mengaku akan dosa-dosa kita :
Ya Allah yang Kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku
dihadapanMu hakekat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk
berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami manyadari dan mengaku
akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau
mengetahuibetapa sering kami berdosa; mengembara dari jalan-Mu menyianyiakan pemberianMu dan melupakan kasih-Mu.
-----Umat mengaku secara pribadi----Ya Allah mahakasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan
menyesal ini, karena dalam segala hal kamitelah menyakiti hati-Mu. Ajarlah
kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan; bersihkanlah kami dari
dosa demi nama AnakMu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah Yang Pengasih,
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agar kami hidup dalam terang-Mu, dan berjalan pada jalanMu sesuai perintah
Yesus Kristus, Tuhan kami
Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarkanlah, ya Tuhan :
NYANYIAN JEMAAT : KJ 36 :1, 2, 4 “DIHAPUSKAN DOSAKU”

2. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus;
penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus.
4. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus;
Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus.

BERITA ANUGERAH
PF

J

Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat,
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam
1 YOHANES 1 : 9 yang menyatakan…….
Berdasarkan Firman Tuhan itu, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama
Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.

NYANYIAN JEMAAT:  GB 45 : 1, 2 “DOSAMU DIHAPUSKAN”
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2. Hai dengar Tuhan panggil, baliklah kepada-Nya,
hai dengar Tuhan panggil, baliklah kepada-Nya.
Sungguhlah agung dan mulia kasih sayang-Nya.
Hai dengar Tuhan panggil, hai dengar Tuhan panggil
baliklah kepada-Nya, baliklah kepada-Nya.

PERINTAH HIDUP BARU
PF

Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti
Tertulis dalam 1 YOHANES 2 : 15-17 yang menyatakan:……….
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh
hidup dan kesaksian kita di dunia.

NYANYIAN JEMAAT: GB 381 : 3, 4 “KEMULIAAN BAGI ALLAH”

4. Hanya Kau yang Mahasuci, hanya Kau yang Mahatinggi
ya Yesus Mesias, Tuhan kami,
beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapa-Mu!

Duduk
⌘Kesaksian Pujian

PEMBERITAAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
PEMBACAAN ALKITAB
PF

Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan.Haleluya!

J

: NYANYIAN JEMAAT PKJ 294 “HALELUYA, AMIN”

P3
PF

: Bacaan Alkitab hari ini dari ROMA 5 : 1-5 yang menyatakan.....................
: Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah
syukur kepada Allah.

Haleluya, Haleluya, Haleluya, A...min.

NYANYIAN JEMAAT: GB 392B “ KEPADAMU PUJI-PUJIAN”
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan:
Ya Bapa, Put'ra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya.
Duduk
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KHOTBAH
Saat Teduh

JAWABAN JEMAAT
NYANYIAN JEMAAT: GB 245 : 1, 2”HIDUPKU DISENTUH OLEH KASIH TUHAN”

2. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan,
bagiku nyatalah dalam ﬁrman-Nya.
S"lamanya "ku tetap berpegang pada-Nya
"Ku disentuh oleh kasih-Nya.

PENGAKUAN IMAN (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli)
duduk

DOA SYAFAAT (diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan, KJ 475)
⌘Kesaksian Pujian

UNGKAPAN SYUKUR
P4
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Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada
Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab

Matius 5 : 23, 24 “Sebab itu, jika engkau mempersembahkan
persembahanmu, di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang
ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah
persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan
saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu”
Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara.
NYANYIAN JEMAAT: GB 77 : 1, 2 “PERSEPULUHANMU”
1. Persepuluhanmu hendaklah kau beri Kepada Allah, Sumber berkat.
Persepuluhanmu yang akan kau beri Itulah persembahan kudus.
Marilah memberi persepuluhanmu, Dari hasil jerih payahmu,
Apa yang kau beri kepada Tuhanmu. Dialah Sumbernya.
Refrain:
Persepuluhan bagi Allahmu, Beri dengan setulus hatimu.
Janganlah kau kuatir akan hari esokMu. Ia menjagamu.
Persepuluhan dari tanganmu asalnya juga dari Tuhanmu
Dan Ia sanggup melipatgandakan yang kau b'ri
itulah janji-Nya.
-----Persembahan Diedarkan----2. Persepuluhanmu yang sudah kau beri memuliakan Sang Pemberi.
Persepuluhanmu yang sudah kau beri menjamin hidup sesamamu.
Persepuluhanmu yang sudah kau beri menjadi akta di hidupmu;
percayalah teguh Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu.

DOA SYUKUR
P4

: Ya Tuhan Yesus, engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang
kami berikan ini adalah dari tanan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan
seluruhnya untuk kemuliaan-Mu :

Umat

: Ya Yesus anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan
kekayaan: hikmat dan kekuatan; hotmat, kemuliaan dan puji-pujian. Amin.
Duduk

PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
AMANAT PENGUTUSAN
PF : Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu
sehari-hari dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah saudara dengar.

hal,7

NYANYIAN JEMAAT: GB 284 : 1, 2 “DI JALAN HIDUP YANG LEBAR SEMPIT”

2. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya pengampunan-Nya penuh.
Orang "kan datang "pabila engkau menjadi saksi teguh.

BERKAT
PF

Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya:
“TUHAN MEMBERKATI ENGKAU DAN MELINDUNGI ENGKAU
TUHAN MENYINARI ENGKAU DENGAN WAJAH-NYA DAN MEMBERI ENGKAU
KASIH KARUNIA
TUHAN MENGHADAPKAN WAJAH-NYA KEPADAMU DAN MEMBERI ENGKAU
DAMAI SEJAHTERA.”

NYANYIAN JEMAAT: GB 402B ”AMIN”

..... jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri sampai selesai prosesi keluar .....
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