Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat
Jemaat “GIDEON” Kelapadua, Depok

TATA IBADAH

Syukur HUT ke-38 GPIB “GIDEON” Depok
Minggu, 23 Juni 2019

“TUHAN SUMBER SUKACITA”

PERSIAPAN
-

Penjelasan teknis ibadah Nuansa Keluarga
Latihan lagu
Doa Konsistori

UCAPAN SELAMAT DATANG
Jemaat terkasih, selamat pagi /sore/malam.
Majelis Jemaat GPIB “Gideon” Kelapadua menyambut
dengan sukacita kehadiran bapak, ibu, serta saudarasaudara dalam Ibadah Minggu di Minggu ke-1 sesudah
Pentakosta ini.
Ibadah ini merupakan syukur HUT ke-38 GPIB Jemaat
“GIDEON” Kelapadua. Biarlah ibadah ini berkenan kepada
Allah, Bapa, dan senantiasa terpusat kepada Yesus Kristus,
Sang Kepala Gereja. Pemberitaan Firman Tuhan dalam
ibadah ini akan dilayani oleh: “ ................................….. “

P-2

UNGKAPAN SITUASI
PA

38 tahun silam, tepat tanggal 19 April 1981, GPIB “Gideon”
Kelapadua resmi dilembagakan menjadi jemaat mandiri.
Di bawah naungan kasih Allah, kita jemaatNya dapat
melangkah dalam kesatu-paduan derap di dalam laju
persekutuan, pelayanan dan kesaksian di dunia yang Allah
karuniakan.

PT

Kita bersyukur karena Allah telah memberkati jemaat ini,
dengan memberikan banyak buah, dalam bentuk kerja nyata
dan karya kita di tengah persekutuan kita selama 38 tahun.
Allah memberi kekuatan dan memelihara kita dalam
kesetiaan iman kepadaNya sehingga jemaat dapat bertahan
dalam bersaksi dan melayani banyak orang.



NYANYIAN JEMAAT
GB 273: 1,3 GEREJA BAGAI BAHTERA (la = c) 4/4

Kantoria

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?
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Refrain:

Semua

Tuhan, tolonglah! Tuhan, tolonglah!
Tanpa Dikau semua binasa kelak.
Ya Tuhan tolonglah!

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.

AJAKAN BERIBADAH
P-2

Nyanyikanlah mazmur bagi TUHAN, hai orang-orang yang
dikasihiNya, dan persembahkanlah syukur kepada namaNya
yang kudus!

Jemaat

Aku hendak memuji TUHAN pada segala waktu; puji-pujian
kepadaNya tetap di dalam mulutku.
Karena TUHAN jiwaku bermegah; biarlah orang-orang yang
rendah hati mendengarnya dan bersukacita.
Muliakanlah TUHAN bersama-sama dengan aku, marilah
kita bersama-sama memasyhurkan namaNya!

P-2

Jemaat mari berdiri untuk menyambut kehadiran TUHAN di
tengah-tengah persekutuan ibadah kita.

MENGHADAP


TUHAN

NYANYIAN JEMAAT
KJ 7:1,2 YA TUHAN, KAMI PUJI NAMAMU BESAR (do=g) 1/4

Semua

Ya Tuhan, kami puji namaMu besar.
Ya Bapa, mahlukMu bernyanyi bergemar.
Langit, buana, laut bersyukur semua,
Malaikat segenap memuji Dikau jua.
KemuliaanMu tetap senantiasa.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Mahakuasa!

Alkitab sebagai lambang kehadiran Allah diarak masuk ke dalam ruang ibadah
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Semua

Para rasul di sorga kemuliaahMu
Serta nabi dan martir mengagungkanMu.
G’reja yang t’lah menang dan yang di perjuangan
Mengaku namaMu, madahnya berkumandang
Terpuji rahmatMu di bawah dan di atas.
Ya Bapa yang kekal, kasihMu tak terbatas!

VOTUM
PF
Jemaat

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

NAS PEMBIMBING
“TUHAN telah melakukan perkara besar kepada kita,
maka kita bersukacita.
(Mazmur 126:3)

PF

SALAM
PF

Jemaat


Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan
Kristus Yesus, Juruselama kita, menyertai engkau.
(Titus 1:4b)
dan menyertaimu juga.

NYANYIAN JEMAAT
GB 243: 1, 2, 3 “KASIH SETIA TUHAN” (do = d) 6/8

Kantoria
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Perempuan
Laki-laki

Semua

Kasih
Kasih
Kasih
Kasih

setia
setia
setia
setia

Tuhan
Tuhan
Tuhan
Tuhan

menghalau kuatirku
pelipur jiwaku.
pengharapan hidupku
jaminan hidupku.

Kasih
Kasih
Kasih
Kasih

setia
setia
setia
setia

Tuhan
Tuhan
Tuhan
Tuhan

betapa indahnya
membuatku tent’ram
sungguh kokoh dan ajaib
abadi s’lamanya.
(Jemaat duduk)

PENGAKUAN DOSA
P-2

Umat Tuhan, baiklah kita mengaku dosa di hadapan Allah
Mahakasih.
Dalam kerendahan hati, mari berdoa, membawa jiwa kita yang
hancur kehadapan Allah Yang Mahatahu:

PKB

Ya Allah,
di rumah-Mu yang kudus ini kami mengaku dosa:
Inilah kami yang sering bersikap malas bekerja,
dan karenanya kami tidak menghasilkan karya baik.
Kami sering lupa mensyukuri berkat Tuhan,
namun begitu mudah mengeluh,
meratap atau bersungut-sungut.
Ampunilah kami, ya Bapa ...

PKLU

Kami mengaku kurang menghargai waktu pemberian-Mu
dan memboroskan tahun-tahun kehidupan kami untuk hal-hal
yang tidak berguna.
Kasihanilah kami, ya Allah ..

PKP

Kerap kali kami tergoda untuk menghalalkan segala cara
untuk mencapai tujuan, dan menciptakan banyak alasan
untuk membenarkan cara-cara kami yang salah.
Kadang, kami enggan membuat perencanaan,
perhitungan dan pemikiran untuk mengembangkan kehidupan
kami, namun sering menyalahkan Tuhan atas kegagalan kami.
Dengarlah doa kami, ya Tuhan..
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GP

Hari ini, kami menysukuri 38 tahun persekutuan yang kami
nikmati di dalam pemeliharaan-Mu, Tuhan;
Dalam syukur, kami juga mengaku: seringkali kami tidak
menjadikan pengalaman bersama Tuhan sebagai pelajaran yang
berharga.
Kami sulit membebaskan diri dari masa lalu kami,
dan tidak memandang penting masa depan yang Engkau
karuniakan. Tolonglah kami ya Tuhan…

P-2

Biarlah kembali kami mendengar panggilan-Mu hari ini
ke dalam kehidupan penuh makna, sukacita, syukur dan
bahagia, damai dan kekal bersama Kristus, Juruselamat kami.
 GB 29

AMPUNI KAMI

BERITA ANUGERAH
PF

Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat,
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis
dalam Yesaya 44 : 22 yang menyatakan demikian:
“Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti
kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan
yang tertiup. Kembalilah kepadaKu, sebab Aku telah
menebus engkau!

PF

Berdasarkan Firman Tuhan itu, sebagai Pelayan Yesus
Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah
berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.

Jemaat

Syukur kepada Tuhan, Amin.
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NYANYIAN JEMAAT
PKJ 199 “DULU ‘KU TERTINDIH DOSA” (do = es)

Semua
Ref.

Laki-laki
Perempuan
Semua

6/8

Dulu ku tertindih dosa, oleh malu terbeban
Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehNya.
Dia jamah, ‘ku dijamah! Meluap sukacitaku!
Tuhan Yesus menjamahku; diriku ciptaan baru.
Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku
Tak ‘ku berhenti memuji, memuji Dia selamanya.
Ref.

PERINTAH HIDUP BARU
PF

Jemaat

Mari berdiri untuk mendengar Petunjuk Hidup Baru seperti
tertulis dalam 1 Yohanes 2:7-17, yang mengatakan … …
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah
dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
GB 384
GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO
Gloria, Gloria, in excelsis Deo
Glora, Gloria, Alleluia, Alleluia

⌘ KESAKSIAN PUJIAN

PEMBERITAAN

FIRMAN

DOA MEMOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PEMBACAAN ALKITAB
PF
Jemaat

Umat Tuhan, mari berdiri … untuk mendengar pembacaan
Alkitab. Haleluya!
GB 383 “HALELUYA, HALELUYA, NAMA TUHAN
TERPUJILAH” (do = d) 4/4
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah.
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah.
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P-3

Bacaan Alkitab hari ini dari MAZMUR 118 : 19-29.

PF

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

Jemaat

 KJ 474 “KEPADAMU PUJI-PUJIAN” (do = g) 1/4
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur
dan segala kemuliaan,
ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi!
(jemaat duduk)

K H O T B A H “TUHAN SUMBER SUKACITA”
(jemaat bersaat teduh)

JAWABAN


UMAT

NYANYIAN JEMAAT
KJ 443: 1, 2 “KAU SUKACITA” (do = es)

6/8

Kau sukacita dalam derita, Yesus Kristus mulia
Sudah Kau bawa kurnia sorga, Jurus’lamat dunia
Perempuan Kau melepaskan kami yang malang,
padaMu saja kami percaya, tidak ‘kan jatuh. Haleluya!
Laki-laki
Dalam kasihMu kami berlindung.
Tiada kuasa yang memisahkan daripadaMu. Haleluya!
Semua

Semua

Bila Kau hadir kami tak kuatir kuasa iblis, kuasa maut.
Kau mengalahkan tiap ancaman; Kau enyahkan kemelut
NamaMu, Tuhan, kami agungkan.
Di hadapanMu kami umatMu bersukaria. Haleluya!
Kar’na percaya kami pun jaya;
puji-pujian kami nyanyikan: Tuhan setia! Haleluya!

PENGAKUAN IMAN RASULI
DOA SYAFAAT
⌘ KESAKSIAN PUJIAN
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PENGUCAPAN SYUKUR
Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa Allah tidak memberi kita
hak istimewa untuk berkarya dan perbekalan hanya untuk
memelihara hidup kita saja. Maka, Jemaat, mari memberikan
syukur kita sambil mengingat pesan Alkitab di dalam Roma
14:8, yang menyatakan:
Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan, dan
jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup
atau mati, kita adalah milik Tuhan.

P-4

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.


NYANYIAN JEMAAT
GB 85: 1, 2, 3 “OH, TUHAN” (do = c) 2/4

Semua

Oh,
Oh,
Oh,
Oh,

Tuhan,
Tuhan,
Tuhan,
Tuhan,

hidup kami dariMu
hidup kami milikMu
hidup kami bagiMu
semuanya rahmatMu.

Jemaat diberikan kesempatan membawa persembahan syukur,
persepuluhan dan persembahan khusus lainnya di kotak yang tersedia

Kantoria
Perempuan
Laki-laki
Semua

Oh,
Oh,
Oh,
Oh,

Tuhan,
Tuhan,
Tuhan,
Tuhan,

alam ini dariMu
tanah ini milikMu
rumah ini bagiMu
semuanya rahmatMu

Jemaat diberikan kesempatan memberikan persembahan lewat kantong
persembahan yang diedarkan

Semua

Oh
Oh
Oh
Oh

Tuhan,
Tuhan,
Tuhan,
Tuhan,

daya kami dariMu
karya kami milikMu
karsa kami bagiMu
semuanya rahmatMu.
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DOA SYUKUR
P-4

Umat Tuhan, silahkan berdiri …
Mari menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan, dalam
doa secara berbalasan dan ditutup dengan doxologi dari KJ
303a. Mari kita berdoa:
TUHAN, hari ini umat-Mu berkumpul mengucap syukur,
sambil membawa korban keselamatan kepada-Mu,
karena Engkau telah berkenan berdiam di tengah-tengah
persekutuan ini,
serta memimpin perjalanan umat-Mu ini menuju masa depan.
Karuniakanlah penyertaanMu dalam kehidupan keluarga dan
pekerjaan umat-Mu sehari-hari.

Jemaat

Terimalah persembahan kami, ya Allah.
Kami tak ingin berhenti untuk bersukacita!
Penuhilah damai dan hati kami
dengan kesukaan berbagi kebaikan-Mu.

P-4

Oleh kasih sayang-Mu, ya Bapa,
biarlah hidup kami menjadi berkat
bagi segala ciptaan-Mu; dan buatlah kami setia untuk memikul
tanggung -jawab jawab untuk bersaksi dan melayani sesama
demi kemuliaan nama-Mu.

Semua
KJ 303a “PUJILAH KHALIK SEMESTA”
(do = g)
1/4
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PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
AMANAT PENGUTUSAN
PF

Umat Tuhan, mari berdiri . .
Dengan kuasa TUHAN, kita terutus untuk terus berjuang
menghadirkan damai sejahtera Allah di tengah dunia.
Ingatlah pesan Alkitab pada Mazmur 62:9 yang menyatakan:
“Percayalah kepadaNya setiap waktu, hai umat,
curahkanlah isi hatimu di hadapan-Nya;
Allah ialah tempat perlindungan kita.”
Oleh sebab itu, pergilah. Laksanakan panggilan dan
pengutusanmu di dunia.
Setiap jam Ia akan menopangmu, setiap waktu Ia akan
menuntunmu.



NYANYIAN JEMAAT
KJ 457 : 1, 2, 5, 6 ”YA TUHAN, TIAP JAM (do = c) 2/4

Kantoria

Ya Tuhan, tiap jam ‘ku memerlukanMu
Engkaulah yang memb’ri sejahtera penuh.

Ref.

Setiap jam ya Tuhan, Dikau kuperlukan
Ku datang Jurus’lamat berkatilah.

Perempuan

Ya Tuhan, tiap jam dampingi hambaMu
Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku.

Laki-laki

Ref.

Ya Tuhan, tiap jam kupuji namaMu
Tuhanku yang kudus, kekal Kau milikku. Ref.
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Semua

Ya Tuhan tiap jam, penuhi hatiku
Supaya bersyukur selalu padaMu!

Ref.

BERKAT
PF
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan,
serta terimalah berkat-Nya :
Kiranya Allah mengaruniakan damai kepadamu
untuk mempersatukan persekutuan dan mengasihi
sesama
Kiranya Allah mengaruniakan hikmat kepadamu
untuk merawat alam semesta
Kiranya Allah mengaruniaan keberanian kepadamu
untuk membela keadilan bagi mereka yang lemah
Kiranya Allah mengaruniakan sukacita kepadamu
untuk mewarnai dunia yang penuh dengan
kegelapan
Kiranya berkat dari Allah Tritunggal: Bapa, Anak dan Roh
Kudus beserta dengan engkau, sekarang sampai
selama-lamanya.

Jemaat KJ 478B “AMIN, AMIN, AMIN”

--- Jemaat tetap berdiri, dengan KHIDMAT dan TIDAK GADUH, menunggu
selesainya prosesi Alkitab sebagai lambang kehadiran Allah dibawa keluar
dengan iringan instrumentalia KJ 448 “ALANGKAH INDAHNYA” …

… Jemaat bersaat teduh & salam persekutuan …
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