GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT

(GPIB)

TATA IBADAH
HARI MINGGU XI SESUDAH PENTAKOSTA
TEMA: MENSYUKURI KEMERDEKAAN SEBAGAI BERKAT ALLAH

Minggu, 16 AGUSTUS 2020

UCAPAN SELAMAT DATANG
PL Selamat hari minggu dan selamat beribadah bagi kita semua.
Seluruh Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di
hari MINGGU XI SESUDAH PENTAKOSTA dan dalam rangka
mengucap syukur atas peringatan HUT ke-75 kemerdekaan
Republik Indonesia. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini
berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita Firman pada ibadah ini di
sampaikan oleh : Pdt. Margaretha Sihombing
UNGKAPAN SITUASI
PL
Tuhan Allah Semesta Alam dengan kasih dan kebaikan-Nya telah
memelihara alam indah Indonesia dan menjaga kesatuan kita sebagai
bangsa yang beragam sukunya, bahasanya, budaya dan
keyakinannya. Allah juga yang telah membebaskan dan memimpin
bangsa dan negara mencapai 75 tahun Indonesia Kerja Bersama. Di
hari istimewa ini kita bersyukur dan merayakan kemerdekaan kita
sebagai bangsa yang bebas dan bermartabat seraya memohon
anugerah Tuhan untuk tetap memimpin dan melindungi negeri
tercinta ini dari upaya-upaya memecah belah dan menghancurkan.
Merdeka, merdeka, merdeka!

J

HARI MERDEKA – H Mutahar
Tujuh belas agustus tahun empat lima, itulah hari kemerdekaan kita
Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia.
Merdeka!
Sekali merdeka tetap merdeka selama hayat masih di kandung badan.
Kita tetap setia tetap sedia mempertahankan Indonesia
Kita tetap setia tetap sedia membela negara kita.

AJAKAN BERIBADAH
PL :
Marilah kita berdiri menyambut Firman Tuhan yang hadir di
tengah-tengah persekutuan kita !
MENGHADAP TUHAN †
Nyanyian Jemaat : KJ 337 : 1 “BETAPA KITA TIDAK BERSYUKUR”
Do = d 4 ketuk

1. Betapa kita tidak bersyukur
bertanah air kaya dan subur;
lautnya luas, gunungnya megah,
menghijau padang, bukit dan lembah.
Refrein:
Itu semua berkat karunia Allah
yang Agung, Mahakuasa;
itu semua berkat karunia Allah
yang Agung, Mahakuasa.
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VOTUM
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan
bumi. (Mazmur 124 : 8)
J

KJ 478a  AMIN, AMIN, AMIN

NAS PEMBIMBING
PF
“Sebab itu kamu harus tahu, bahwa keselamatan yang dari pada
Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka
akan mendengarnya.” (KISAH PARA RASUL 28 : 28)

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 34 : 1 “DI SALIB YESUS DI KALVARI”
Do = g 4 ketuk
1.
Di salib Yesus di Kalvari kus’rahkan dosaku yang keji.
Oleh darahNya aku bersih! Puji namaNya!
Refrain:
Puji, puji namaNya! Puji, puji namaNya!
Oleh darahNya aku bersih! Puji namaNya!
DOA HARI INI
PL
Jemaat, marilah dengan segala kerendahan hati, kita berdoa... :
Ya Tuhan Allah Bapa Kami, Terima kasih untuk pagi yang indah yang
Engkau karuniakan kepada kami.
Betapa senangnya hati kami mengetahui bahwa hari ini kami masih
diberikan nafas kehidupan, untuk menghirup udara segar dan
mengagumi alam ciptaanMu, serta berkarya di dunia ini.
Setiap detik yang Kau berikan sangatlah berharga, karena tak akan
terulang kembali.
Oleh karenanya kami ingin gunakan setiap waktu kami dengan baik.
Kami mohon hikmat bijaksana dariMu Tuhan untuk melalui hari ini
dengan bijak, dan menjalani hari seolah hari ini adalah hari terakhir
kami hidup di dunia ini.
Kami ingin memulai hari ini dengan ucapan syukur kepada-Mu atas
setiap berkat yang Kau berikan dan dengan bersikap dan berpikir
positif.
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Kami menyerahkan setiap usaha, pekerjaan, dan seluruh aktifitas kami
pada hari ini di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur.
Amin.
Menyanyi KJ 38 : 1 “T’LAH KUTEMUKAN DASAR KUAT”
Do = F 4 dan 2 ketuk

1.

T'lah kutemukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku.
Kekal, ya Bapa, Kau membuat PutraMu Dasar yang teguh:
biarpun dunia lenyap, pegangan hidupku tetap!
PEMBERITAAN FIRMAN

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PF : …………
PEMBACAAN ALKITAB
PF
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan yang
dibacakan dari Alkitab : HALELUYA!
J

GB 394 HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU
Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s’lamanya,
Haleluya! Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya,
Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya!

PL

Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Surat KISAH PARA RASUL
28 : 17-29 yang menyatakan ….. Demikianlah Firman Tuhan

PF

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

J

♪ Do = d 4/4 “KEPADAMU PUJI-PUJIAN” (GB 392a)
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi

KHOTBAH

Saat teduh untuk menghayati Firman Tuhan

JAWABAN UMAT
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Nyanyian Jemaat KJ 336 : 1, 3 “INDONESIA, NEGARAKU”
do = d 3 ketuk
1.

Indonesia, negaraku, Tuhan yang memb’rikannya;
kuserahkan di doaku pada Yang Mahaesa.

3.

Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya;
keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya.

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, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi
persembahan bagiNya.
Ingatlah pesan Alkitab yang berbunyi : “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.”
(Lukas 6 : 38)
Tuhan memberkati saudara dan persembahan Saudara.
Nyanyian Persembahan : KJ 288 : 1, 2 “MARI, PUJI RAJA SORGA”
Do = d 2 ketuk

1.

Mari, puji Raja sorga, persembahan bawalah!
DitebusNya jiwa raga, maka puji namaNya!
Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta!

2.

Puji Yang kekal rahmatNya bagi umat dalam aib,
dulu, kini, selamanya panjang sabar, mahabaik.
Puji Dia, puji Dia, yang setiaNya ajaib!
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DOA PERSEMBAHAN
PL
Jemaat yang bersukacita, mari berdiri untuk mendoakan persembahan
syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa: Allah Bapa kami yang bertahta
dalam kerajaan Sorga, terimakasih kami ucapkan karena Engkau telah
memberi kami kesempatan beribadah hari ini. Terimakasih atas firman
yang telah disampaikan oleh HambaMu, kiranya dapat tumbuh dan
berbuah di hati kami.
Kesempatan ini kami akan memberikan korban persembahan, kiranya
Engkau memberkati apa yang telah kami berikan besar kecilnya
persembahan kami. Dan kiranya persembahan ini dapat berguna
untuk pelayanan pekerjaan Tuhan ditempat ini sehingga namaMu
dipuji dimuliakan.
Terimakasih ya Tuhan, inilah doa kami. Didalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Amin.

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.

Nyanyian Pengutusan: KJ 406 : 1, 3 “YA TUHAN, BIMBING AKU”
Do = d 4 ketuk

1.

Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku,
sehingga ‘ku selalu bersamaMu.
Engganlah ‘ku melangkah setapak pun,
‘pabila Kau tak ada di sampingku.

3.

Dan bila tak kurasa kuasaMu,
Engkau senantiasa di sampingku.
Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku,
sehingga ‘ku selalu bersamaMu.
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BERKAT
PF

J

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

~ SAAT TEDUH ~
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