GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT

(GPIB)

TATA IBADAH
HARI MINGGU XXIV SESUDAH PENTAKOSTA
TEMA: “PEMIMPIN YANG BERINTEGRITAS”

Minggu, 15 November 2020

UCAPAN SELAMAT DATANG
PL Selamat hari minggu dan selamat beribadah bagi kita semua.
Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari
MINGGU XXIV SESUDAH PENTAKOSTA.
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan
Tuhan. Pemberita Firman pada ibadah ini di sampaikan oleh : Pdt.
John F. C. Pattiasina.
AJAKAN BERIBADAH
PL :
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang berbakti pada saat ini oleh
karenanya mari kita mempersiapkan hati dan pikiran, agar ibadah ini
dapat berlangsung dengan hati yang penuh pujian dan rasa syukur
kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah
persekutuan kita, serta mengangkat pujian untuk menyambut Tuhan….
MENGHADAP TUHAN †
Nyanyian Jemaat : Menyanyi 21 : 1 & 2 “HARI MINGGU, HARI YANG
MULIA”
do = c 4 Ketuk
1. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku.
Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku.
Refr:
Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.
Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.
2. Hari Minggu hari istirahat bagi badan yang letih.
Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Refr :
VOTUM
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan
bumi. (Mazmur 124 : 8)
J

GB 402a  AMIN
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NAS PEMBIMBING
PF
“Seperti seorang gembala Ia menggembalakan kawanan ternakNya dan menghimpunkannya dengan tangan-Nya; anak-anak
domba dipangku-Nya, induk-induk domba dituntun-Nya dengan
hati-hati. “ (YESAYA 40 : 11)
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 26 : 1 & 4 “MAMPIRLAH DENGAR DOAKU”
1. Mampirlah, dengar doaku, Yesus Penebus.
Orang lain Kau hampiri, jangan jalan t"rus.
Refr:
Yesus, Tuhan, dengar doaku;
orang lain Kau hampiri, jangan jalan t"rus.
4. Kaulah Sumber penghiburan, Raja hidupku.
Baik di bumi baik di sorga, siapa bandingMu? Refr:
DOA HARI INI
PL Ya Allah, Bapa sumber segala kerahiman. Pada hari ini kami menaikan puji dan
syukur kepada-Mu atas perlindungan-Mu sepanjang minggu yang telah lalu.
Kami bersyukur atas minggu baru yang membawa kesegaran dan
membangkitkan semangat baru bagi hidup kami.
Kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami sepanjang minggu yang
telah lalu, kami menyadari bahwa kami secara sengaja maupun tidak sengaja
kami telah menyakiti sesama bahkan menyakiti Tuhan melalui perkataan,
perbuatan bahkan pikiran kami. Kami mohon ampunilah dosa dan pelanggaran
kami ya Tuhan.
Bimbinglah kami sepanjang minggu ini; arahkanlah pikiran dan budi kami,
jangan sampai akal merancang pikiran benci dan dendam, tindakan marah dan
cemburu,
keinginan
jahat
dan
mementingkan
diri
sendiri.
Tuntunlah kami dengan kuasa roh kudus Mu, agar kami tidak menjadi batu
sandungan bagi sesama kami,
Jagalah lidah dan bibir kami, jangan sampai terucap kata yang menyakitkan
hati, kata yang kejam menusuk rasa, kata yang tidak benar, kata yang
menghina sesama kami.
Tuntunlah tingkah laku dan perbuatan kami, supaya sepanjang minggu ini kami
bekerja sebaik baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah
dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat
tenaga kami.
Semua ini kami sampaikan kepada-Mu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan
kami. Amin
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Menyanyi KJ 35 : 1 “TERCURAH DARAH TUHANKU”

PE
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 YESAYA 50 : 4-6 yang
menyatakan ….. Demikianlah Firman Tuhan

PF

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

J

GB 392b KEPADAMU PUJI-PUJIAN
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan
Ya Bapa, Putra, dan Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya

KHOTBAH
Saat teduh untuk menghayati Firman Tuhan
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JAWABAN UMAT
Nyanyian Jemaat KJ 419 : 1 & 2 “YESUS PIMPINLAH”

2. B’rilah kami pun iman yang teguh,
agar jangan ditaklukkan oleh susah dan keluhan,
tapi bertekun ikut jalanMu.
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 …. (doxologi dinyanyikan, KJ 475)
AJAKAN PERSEMBAHAN
PL Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi
persembahan bagiNya. Dengarlah nas Alkitab yang dikutip dari Kitab

1 Tawarikh 16 : 34 yang menyatakan “ Bersyukurlah kepada TUHAN,
sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya.”
Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara.

Nyanyian Persembahan : KJ 450 : 1 & 4 “HIDUP KITA YANG BENAR”

Do = bes 4 Ketuk

1. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur.
Dalam Kristus bergemar; janganlah tekebur.
Refr:
Dalam susah pun senang; dalam segala hal
aku bermazmur dan ucap syukur; itu kehendakNya!
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4. Bertekun bersyukurlah hingga suaraNya kaudengar:
"Sungguh indah anakKu, ungkapan syukurmu." Refr:
DOA PERSEMBAHAN
PL
Marilah kita berdiri menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan
dalam doa syukur :
Segala Ungkapan Syukur hanya kepada-Mu Bapa di sorga, oleh
karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan
nikmati hingga saat ini, kami tahu dan percaya semua berkat yang
kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami.
Untuk itu Bapa di Sorga, Sebagai Bukti Ungkapan Syukur kami
Kepada-Mu, saat ini kami hendak memberikan persembahan berupa
mata uang yang sudah kami siapkan. Kuduskan dan terimalah
persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat
buat pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan
digunakan, dan ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucap syukur
dalam segala hal terutama tahu mempersembahkan tubuh kami
yang hidup ini kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami
berdoa. 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 391 : 1 & 4 “PUJI TUHAN, HALELUYA”

do = d 4 ketuk
Refr:
Puji Tuhan, haleluya! Puji Tuhan, haleluya,
kini dan selamanya! Amin.
1. Mengapa, orang Kristen, harapanmu lemah?
Tuhanmu berkuasa di atas dunia! Refr :
4.

Sampaikanlah firmanNya di mana-mana pun,
serta perbuatanNya teruskan bertekun! Refr:

6

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 478b AMIN, AMIN, AMIN

~ SAAT TEDUH ~
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