Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat
(GPIB)

30 September 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 Tuhan mari kita
beribadah di Hari Minggu XVIII Sesudah Pentakosta.
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 ditengah persekutuan
kita, kita mengangkat pujian untuk menyambut Tuhan….
NYANYIAN JEMAAT:
PKJ 55 : 1,3
“HAI, PUJI NAMANYA”
(Bait ketiga dinyanyikan setelah prosesi Alkitab masuk)
Do=D 4 ketuk
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VOTUM
PF
J

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

NAS PEMBIMBING
PF

Amsal 3 : 5-6

“Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar
kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan
meluruskan jalanmu.”

SALAM
PF
J

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

NYANYIAN JEMAAT:

PKJ 244 : 1, 2 “SEJENAK AKU MENOLEH”
Do = E 4 ketuk

Duduk
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PENGAKUAN DOSA
P2

: Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah mengaku akan dosadosa kita
Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami
banyak dihadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami
menyadari pemberontakan kami, dan mengenal segala kejahatan kami, kami telah
memberontak dan mungkir terhadap Tuhan; berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami
merencanakan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta
dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepada-Mu, ya Bapa,
ampunilah segala dosa danpemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak
menjadi anak-anak-Mu.
Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarkanlah, ya Tuhan :

NYANYIAN JEMAAT :

1.

PKJ 37 : 1, 2 “BILA KURENUNG DOSAKU”
Do = G
4 ketuk

Bila kurenung dosaku padaMu, Tuhan,
Yang berulang kulakukan dihadapanMu,

Refr
Kasih sayangMu perlindunganku.
Di bawah naungan sayapMu damai hatiku.
Kasih sayangMu pengharapanku.
Usapan kasih setiaMu s'lalu kurindu.
2.

Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda,
Iri hati dan benciku kadang menjelma. Reff......

BERITA ANUGERAH
PF

J

Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat,
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam
ROMA 4 : 7-8 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 41 : 1, 2 dan 3 “MAUKAH DOSAMU DIHAPUS BERSIH”
(Bait Pertama Kantoria, Bait kedua dan ketiga seluruh Umat)
Do=Bes
4 ketuk
1. Maukah dosamu dihapus bersih?
Besar kuasa-Nya, darah Tuhan.
"Kau "kan menang dari kuasa gelap,
ajaib kuasa darah Tuhan.
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Refr:
Ada kuasa dalam darah-Nya,
Anak domba Allah.
Ada kuasa dalam darah-Nya,
darah Anak domba Allah.
2.

Maukah engkau meredam hasratmu?
Besar kuasa-Nya, darah Tuhan.
Datang seg"ra, kau dibasuh bersih;
ajaib kuasa darah Tuhan.

3.

Maukah engkau jadi suci bersih?
Besar kuasa-Nya, darah Tuhan.
Akar dosamu dicabut, lenyap;
ajaib kuasa darah Tuhan.

PERINTAH HIDUP BARU
PF

Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti
Tertulis dalam 1 YOHANES 5 : 1-5 yang menyatakan:……….
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh
hidup dan kesaksian kita di dunia.

NYANYIAN JEMAAT:
GB 382 “GLORIA GLORIA”
La=G
4 Ketuk

Duduk
⌘Kesaksian Pujian

PEMBERITAAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
PEMBACAAN ALKITAB
PF

Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan. Haleluya!
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J

NYANYIAN JEMAAT

PKJ 294 “HALELUYA, AMIN”

P3

: Bacaan Alkitab hari ini dari 1 SAMUEL 13:1-12 yang menyatakan.....................

PF

Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara
kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.
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

KHOTBAH
Saat Teduh

JAWABAN JEMAAT
NYANYIAN JEMAAT:

GB 62 : 1,2,5 “SIAPA YANG BERPEGANG”

(Bait pertama oleh seluruh Umat, Bait kedua oleh kaum Pria, Bait kelima oleh kaum
Perempuan)

Do=F

3 ketuk

1. Siapa yang berpegang
pada sabda Tuhan
dan setia mematuhi-Nya.
Hidupnya mulia
dalam cah'ya baka
bersekutu dengan Tuhannya.
Refr:
Percayalah dan pegang sabda-Nya:
hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia!
2. Bayang-bayang gelap
"kan dihapus lenyap
oleh sinar senyum wajah-Nya;
rasa takut dan syak
"kan menghilang cepat
dari yang berpegang pada-Nya. Reff....
5. Oh,betapa senang hidup dalam terang
beserta Tuhan di jalan-Nya,
jika mau mendengar serta patuh benar
dan tetap berpegang pada-Nya. Reff.....
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PENGAKUAN IMAN (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli)
duduk

DOA SYAFAAT (diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan, GB 389B)
⌘Kesaksian Pujian

UNGKAPAN SYUKUR
P4

Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada
Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab
2 KORINTUS 8 : 12-13 yang menyatakan :
”Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima,
kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan
berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah
supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada
keseimbangan”.
Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara.

NYANYIAN JEMAAT:

GB 79 : 1, 2 & 3 “B’RI PADANYA”
Do=A 3 ketuk

1.

B"ri pada-Nya seg"nap hatimu,
b"ri pada-Nya seg"nap hidupmu,
kar"na engkau kepunyaan-Nya
dan Ia pun Tuhanmu.

2.

B"ri pada-Nya seg"nap hartamu,
b"ri pada-Nya seg"nap bakatmu,
kar"na engkau kepunyaan-Nya
dan Ia pun Tuhanmu.

-------Persembahan diedarkan--------3.

B"ri pada-Nya seg"nap waktumu
b"ri pada-Nya seg"nap kasihmu,
kar"na engkau kepunyaan-Nya
dan Ia pun Tuhanmu.

DOA SYUKUR
P4 & Jemaat

: Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena kasih dan pengurbanan-Mu
mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa
persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu
yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah,
ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaanMu. Amin.

Duduk
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PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
AMANAT PENGUTUSAN
PF : Jemaat, mari berdiri...
Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu
sehari-hari, lakukanlah Firman Tuhan yang telah saudara dengar dengan
mengingat nas Alkitab dalam Kitab Yeremia 17:7 “Diberkatilah orang yang
mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN!”
NYANYIAN JEMAAT:

GB 116 : 1, 2 “YESUS INGINKAN DIRIMU BERSINAR T’RANG”
Do=D 4 ketuk

(Bait Pertama oleh Kantoria/PL, Bait Kedua dinyanyikan oleh seluruh Umat).

1.

Yesus inginkan dirimu bersinar t'rang
agar seluruh dunia memuji-Nya.
Bawa cahaya-Nya di tiap langkahmu,
agar terang-Nya makin jauh tersebar.
Refr:
Di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu,
ingatlah Kristus minta darimu;
pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap,
supaya dunia mengagungkan nama-Nya

2.

Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya
bagi semua orang yang berkesah.
Jadikan firman-Nya pelita bagi-Mu,
agar hidupmu jadi 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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