GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT

(GPIB)

TATA IBADAH
HARI MINGGU VIII SESUDAH PENTAKOSTA
TEMA: TETAP TAAT DAN TEKUN

Minggu, 26 JULI 2020

UCAPAN SELAMAT DATANG
PL Selamat pagi dan selamat datang bagi kita semua. Kami seluruh
Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari
MINGGU VIII SESUDAH PENTAKOSTA. Kiranya ibadah yang
kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita Firman
pada ibadah ini di sampaikan oleh : Pdt. Jozef Hehanussa
UNGKAPAN SITUASI
Pada umumnya setiap kita hanya dapat bersyukur jika berada dalam keadaan
yang baik dan menyenangkan.
Hal ini sudah menjadi hal yang biasa, tetapi sejatinya Tuhan rindu supaya kita
dapat bersyukur di dalam segala keadaan, termasuk saat kita berada dalam
situasi yang sulit.
Bersyukur pada Tuhan merupakan salah satu bentuk ucapan terimakasih kita
kepada Tuhan sebab Dia telah melimpahkan anugrahNya kepada kita setiap
saat tanpa kita sadari.
Saat ini, kita patut bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita,
kita masuk dalam minggu yang baru. Meskipun kita masih beribadah di rumah
kita masing-masing, mungkin kita rindu akan persekutuan kita dengan
saudara-saudara kita di Gedung Gereja, namun kita tetap percaya bahwa
TUHAN tetap hadir ditengah-tengah peribadahan kita. Karena salah satu
karakteristik utama Allah adalah Omni Present, Dia hadir dimana-mana.
Ibadah Hari Minggu ini, dilayankan dengan tema khusus, Tetap Taat dan
Tekun, tema ini mau mengajak kita untuk tetap taat dan tekun beribadah
apapun kondisinya.
Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, Gita Bakti 298 akan
menghantar kita memasuki Ibadah saat ini.
Nyanyian Jemaat : GB 298 : 1 “WAKTU DOA YANG KUDUS”
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AJAKAN BERIBADAH
PL :
Marilah kita berdiri menyambut Firman Tuhan yang hadir di
tengah-tengah persekutuan kita !
MENGHADAP TUHAN †
Nyanyian Jemaat : GB 18 : 1 “MARILAH BERNYANYI PUJI TUHAN”
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VOTUM
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan
bumi. (Mazmur 124 : 8)
J

AMIN, AMIN, YA BENAR ADANYA. GB 401

NAS PEMBIMBING
PF
“Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam
persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan
roti dan berdoa.” (KISAH PARA RASUL 2 : 42)
SALAM
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan
Yesus Kristus, menyertai kamu. (I Kor. 1 : 3)
J

DAN MENYERTAIMU JUGA

Menyanyi KJ 252 : 1 “BATU PENJURU GEREJA”
do = d 4 ketuk

1.

Batu penjuru G’reja dan Dasar yang esa,
yaitu Yesus Kristus, Pendiri umatNya.
Dengan kurban darahNya Gereja ditebus;
baptisan dan firmanNya membuatnya kudus.

DOA HARI INI
PL
Jemaat, marilah dengan segala kerendahan hati, kita berdoa... :
Ya,Tuhan bapa yang baik di dalam kehidupan kami,,kami bersyukur
karna di setiap jalan hidup kami ,Engkau selalu menuntun
kami,sampai di hari ini,tuhan masih memberikan kesempatan kepada
kami untu memuliakan akan namamu.kami tau ya Tuhan,kami sering
berbuat apa yang tidak Engkau kehendaki,oleh karena itu kami datang
kepadaMu mohon ampuniah kami,baik itu dosa secara sengaja
ataupun tudak sengaja,baik itu melalui pikiran kami,perkataan kami
ataupun sikap dan perilaku kami,yg kami perbuat kepada teman
kami,kepada orang tua,terlebih ke pada-Mu,mohon Engkau ampuni
kami, bersihkanlah hati nurani kami,dan layakkanlah kami untuk
beribadah kepad-Mu. Inilah yang menjadi doa kami,dalam Nama
Tuhan Allah Bapa,Anak,dan Roh Kudus. Amin
Menyanyi KJ 39 : 1 “KU DIBERI BELAS KASIHAN ”
do = g 3 ketuk

1.

'Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku;
tadiku angkuh, kini heran: Tuhan, besarlah rahmatMu!
Kidung imanku bergema: rahmatMu sungguh mulia,
kidung imanku bergema: rahmatMu sungguh mulia!
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PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PF : …………
PEMBACAAN ALKITAB
PF
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan yang
dibacakan dari Alkitab : HALELUYA!

Haleluya, Haleluya, pujilah TuhanMu s’lamanya
Haleluya, nyanyi dan soraklah agungkan nama-Nya,
pujilah Tuhanmu s’lamanya Haleluya ! ( GB 394 )

J

PL

Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Surat IBRANI 10 : 23 –
25 yang menyatakan ….. Demikianlah Firman Tuhan

PF

Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaanNya menetap di
antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah.

J

♪ do = bes 4/4

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan:
Ya Bapa, Put'ra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya.(GB 392B)

KHOTBAH

Saat teduh untuk menghayati Firman Tuhan

JAWABAN UMAT
Nyanyian Jemaat GB 270 : 1 “TAAT, SETIA, BERTEKAD YANG BULAT”
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PENGAKUAN IMAN RASULI
PF :
Jemaat, mari kita berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai
dengan pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing
berkata : AKU PERCAYA ...... dst
DOA SYAFAAT
PF
………………………. Dalam PengasihanMu kami Mohon :
J
DENGARKAN dan KABULKANLAH DOA KAMI
PF
Peliharalah kami, dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajar
kami berdoa: BAPA KAMI …. (diakhiri dengan doxologi) AMIN.
AJAKAN PERSEMBAHAN
PL
Jemaat Tuhan, kini saatnya kita mengungkapkan syukur bagi
Tuhan, dengan memberikan persembahan kepadaNya. Dengarlah
nas Alkitab dari Injil Lukas 6 : 38 yang menyatakan “Berilah dan

kamu akan diberi: suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang
digoncang dan yang tumpah ke luar akan dicurahkan ke dalam
ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan
diukurkan kepadamu.” Tuhan memberkati saudara dan
persembahan saudara.
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Nyanyian Persembahan : GB 81 : 1, 2 “ALLAH, SUMBER KEMURAHAN”

2.

B'ri persepuluhanmu dengan
hati tulus dan penuh.
Kasih dan setia Tuhanmu
dilimpahkan padamu.

DOA PERSEMBAHAN
PL

Jemaat yang bersukacita, mari berdiri untuk mendoakan persembahan
syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa: Dihadapan tahta anugerah-Mu ya,
Tuhan, kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami hanyalah
karena berkat kasih setia-Mu. Terimalah persembahan syukur kami,
sebagai ungkapan keyakinan iman tentang kebesaran kuasa-Mu.
Pakailah persembahan kami menjadi alat untuk mengembangkan
persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia dan
kami bersyukur untuk membanggakan Tuhan kami; yang anugerah-Nya
tidak pernah habis digali. Terimalah pujian dari anak anak-Mu yang
percaya dan mengaku: Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang
Mahatinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. A m i n.

PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
AMANAT PENGUTUSAN
PF Jemaat Tuhan mari berdiri Pulanglah dengan membawa damai
sejahtera dari Firman Tuhan yang telah kamu dengar, bagikanlah
sukacita beriman kepada semua orang, dan lakukanlah Firman Tuhan.
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Nyanyian Pengutusan : GB 277 : 1 & 3 “FIRMAN TUHAN SUDAH KAUDENGAR”

3.

Dalam suka dan sengsaramu,
ingat s'lalu pada Tuhanmu.
Jangan bimbang dan janganlah gentar
berpegang hanya pada Firman-Nya. Refr, …

BERKAT
PF

Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkatNya:

TUHAN MEMBERKATI ENGKAU DAN MELINDUNGI ENGKAU; TUHAN
MENYINARI ENGKAU DENGAN WAJAHNYA
DAN MEMBERI ENGKAU KASIH KARUNIA
TUHAN MENGHADAPKAN WAJAHNYA KEPADAMU
DAN MEMBERI ENGKAU DAMAI SEJAHTERA.
J

KJ 478c AMIN... AMIN... AMIN...

~ SAAT TEDUH ~
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