GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT

(G P I B)

TATA IBADAH
HARI MINGGU VIII SESUDAH PENTAKOSTA
& SYUKUR HUT KE - 17 YAYASAN KESEHATAN
GPIB

Jam 06.00, 09.00, 16.00 WIB
SUB TEMA :
PELAYANAN KESEHATAN YANG MEMULIHKAN DAN MENYEHATKAN DEMI
MEMBANGUN MASYARAKAT SEJAHTERA DAN KEKUATAN BANGSA

Minggu, 4 Agustus 2019

Persiapan
 Doa para pelayan
 Latihan lagu-lagu baru
Ucapan Selamat Datang
P2: Selamat pagi/ sore/ malam jemaat sekalian….
Selamat datang di tengah persekutuan jemaat …( nama jemaat)
Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di
sini, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah.
Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur
yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita.
Hari ini kita memasuki Hari Minggu VIII sesudah Pentakosta. Di dalam
ibadah ini juga kita akan bersyukur atas Hari Ulang Tahun ke-17 dari
Yayasan Kesehatan GPIB.
Pemberitaan Firman saat ini akan disampaikan oleh ……….
Ungkapan Situasi
P2. Mewujudkan masyarakat sejahtera dan bangsa yang kuat, salah satu
peran kuncinya adalah melalui kesehatan. Kesehatan manusia tidak
terlepas dari proses persiapan dan masa kelahiran manusia ke dalam
dunia dengan selamat dan sehat sejahtera. Untuk itu, kehadiran tenaga
kesehatan memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu bangsa
yang digdaya. Tenaga kesehatan termasuk para bidan memiliki peranan
membantu memonitor kesehatan ibu dan anak dalam masa kehamilan,
proses persalinan dan kondisi kesehatan anak yang dilahirkan. Kehadiran
mereka, khususnya di daerah-daerah terpencil dan terisolir sangatlah
berarti dalam rangka menopang hadirnya generasi penerus bangsa yang
sehat.
GPIB, melalui Yayasan Kesehatan yang menaungi Akademi Kebidanan
Griya Husada turut ambil bagian di dalam proses yang luhur tersebut.
Akbid Griya Husada telah banyak menghasilkan bidan-bidan yang
berdedikasi, cerdas, kreatif, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur.
Mereka datang dari berbagai latar belakang dan mengabdi di banyak
tempat pengabdian.
4 Juli 2002 merupakan hari bersejarah di mana Yayasan Kesehatan GPIB
ikut mewarnai perjalanan persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja
ini. 17 tahun sudah GPIB hadir dalam bidang pelayanan kesehatan yang
di dalamnya sekaligus ambil bagian dalam hal pendidikan kesehatan
secara khusus dalam bidang kebidanan. Ada begitu banyak tantangan
yang dihadapi dan dilalui sepanjang sejarah perjalanannya. Komitmen
gereja untuk hadir bagi mereka yang membutuhkan sentuhan kasih
melalui pelayanan kesehatan dalam hal kebidanan diwujudkan melalui
peran sertanya dalam merawat eksistensi dan meningkatkan kualitas
lembaga pendidikan tersebut. Doa dan dukungan yang dikongkritkan oleh
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gereja terhadap lembaga pendidikan tinggi
mempertegas kehadiran dan peranan gereja
masyarakat yang sejahtera dan bangsa yang kuat.

ini akan semakin
dalam membangun

Jemaat :  Aku bersyukur, Allah sumber hidupku (GB 86:1)
(dinyanyikan oleh seluruh jemaat)

Aku bersyukur, Allah sumber hidupku;
Dia memberi rahmat-Nya kepadaku.
Puji dan syukur kunaikkan kepada-Nya
Yang Maha kudus, di sorga, terpujilah.
Dia sumber hidupku;
bagi-Nya syukur dan pujian s'lamanya.
P2.

Penuh syukur dan sukacita boleh dirasakan oleh kita semua. Penyertaan
Tuhan dalam perjalanan pelayanan Yayasan Kesehatan GPIB sungguh
nyata. Ada gumul ada juang. Ada dinamika yang di dalamnya dibawa
untuk semakin menyadari kuat kuasa Bapa di surga. Oleh karena itu, di
hari yang penuh rasa gembira, kita semua diajak mendalami dan
menghayati rahmat dan anugerah-Nya melalui ibadah yang
mengagungkan nama Tuhan, atas perbuatan-Nya yang besar, kini dan
selamanya.

--- saat teduh
Ajakan beribadah
P2. Jemaat, silahkan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah
persekutuan kita.
MENGHADAP TUHAN
Jemaat :  UMAT TUHAN MARI DATANGLAH (GB 20)
Umat Tuhan mari datanglah
persembahkan diri pada-Nya.
Mari nyanyi ucaplah syukur,
puji Tuhan Jurus’lamatmu.
Masuklah ke pelataran-Nya,
bernyanyi bergemar, bersukacitalah.
Refr.
Ajaib dan besar Allahmu,
lebih dari segala allah.
Hai umat nyanyi dan bersorak-sorak,
muliakan Allah, Bapa Mahakasih.
Persembahkan dirimu kehadapan-Nya
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dengan tulus hatimu.
Hai umat-Nya mari
Persembahkan dirimu ke hadapan-Nya
dengan tulus hatimu.

---- prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang ibadah ---Dosa kita yang ditanggung-Nya
dalam korban Putra Tunggal-Nya.
Hingga kita dibebaskan-Nya
dari kuasa maut yang kejam.
Kar’na kasih Allah yang besar
yang dinyatakan-Nya di dalam Putra-Nya. Refr.
Votum
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit dan
bumi. (Mzm. 124:8)
Nas Pembimbing
PF Sesungguhnya Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan
kesembuhan, dan Aku akan menyembuhkan mereka dan menyingkapkan
kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah.

(Yeremia 33: 6)

Salam
PF Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus
Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. (I Tim. 1: 2)
Jmt.

dan menyertaimu juga.

Jemaat :  BAGIMU, TUHAN, NYANYIANKU (KJ 8:1-3)
(bait pertama oleh kantoria, bait kedua & ketiga oleh seluruh jemaat)
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Jemaat

O tuntun aku ke PutraMu,
agar padaMu 'ku dituntunNya:
dan RohMu diam dalam rohku,
membuat mata hatiku cerah,
sehingga kurasakan damaiMu
dan kuungkapkan dalam kidungku.
Beri berkatMu, Maha Tuhan,
agar benar kudus pujianku,
dan doa juga kulagukan
di dalam Roh dan kebenaranMu,
jiwaku pun padaMu bersyukur,
bersama bala sorga bermazmur.

--- duduk 
Pengakuan Dosa
P2 Di hadapan Allah Mahatahu, mari kita tunduk dalam penyesalan untuk
mengaku kesalahan dan dosa kita.
---- mengaku dosa secara pribadi diringi musik instrument ---P2. Ya Allah, kami mengaku bersalah dan berdosa karena tidak menjalankan
perintah-Mu untuk tunduk dan hormat kepada pemerintah sebagai hamba
Allah.
Jmt. : KAMI LALAI UNTUK PEDULI DAN MEMBANTU PEMERINTAH DALAM
MENDUKUNG PROGRAM KESEHATAN NASIONAL. KAMI KURANG
MEMBERI PERHATIAN TERHADAP SESAMA YANG MEMBUTUHKAN
ULURAN TANGAN DAN SENTUHAN HATI KAMI TERHADAP MEREKA
YANG MEMBUTUHKAN BANTUAN KESEHATAN.
P2. Kami acuh tak acuh pada orang-orang yang berseru dan menjerit karena
persoalan kesehatan yang menghimpit mereka. Kami menutup diri
terhadap persoalan tersebut. Kami tidak mendukung penyediaan sarana
dan prasarana dan juga tenaga kesehatan yang memadai bagi
masyarakat. Akibatnya, tidak sedikit orang yang kesakitan dan banyak
jiwa yang menderita .
Jmt

AMPUNI KESALAHAN DAN DOSA KAMI. TOLONG KAMI, TUHAN, AGAR
PEDULI DAN MAU MENDUKUNG YAYASAN KESEHATAN, AKADEMI
KEBIDANAN DAN KLINIK-RUMAH BERSALIN “GRIYA HUSADA”.
BIARLAH MELALUI BANTUAN KAMI, PARA TENAGA PENDIDIK MAKIN
SEJAHTERA; PENGAJARAN MAKIN BERMUTU; GEDUNG DAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN MAKIN MEMADAI; PARA SISWA MAKIN
CERDAS DAN BERINTEGRITAS SEHINGGA PELAYANAN KESEHATAN
SEMAKIN DITINGKATKAN DAN NAMA TUHAN DIMULIAKAN.
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P2

Demikian pengakuan kami, dengarlah ya Tuhan.

Jemaat :  TUHAN YESUS

(GB 32)

(dinyanyikan setengah suara)

Semua
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Berita Anugerah
PF. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita
anugerah pengampunan :
“Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka
diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah
setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa,
yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa.” (Kisah. 13 : 38 –
39)
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus, kami
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian
di dalam nama: Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Jmt

Syukur kepada Tuhan. Amin.
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Jemaat:  DIHAPUSKAN DOSAKU (KJ 36)

Semua

Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus;
aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.
Refrain:
O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku!
Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus.

Peremp

Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus;
Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Refr.

Laki-laki

Perdamaian bagiku hanya oleh darah Yesus;
bukan oleh amalku: hanya oleh darah Yesus. Refr.

Semua

Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus;
Allah membennarkanku hanya oleh darah Yesus. Refr.

Perintah Hidup Baru
PF
Jemaat, silakan berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru
berdasarkan IBRANI 10 : 32 - 38 yang mengatakan . . . . . . . .
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh
hidup dan kesaksian kita di dunia.
Jemaat:  KEMULIAAN BAGI ALLAH (GB 381:1&4)
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi
dan damai sejahtera di bumi
di antara manusia yang berkenan kepada-Nya.
Hanya Kau yang Mahasuci, hanya Kau yang Mahatinggi
ya Yesus Mesias, Tuhan kami,
beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapa-Mu!

---- duduk 

 Kesaksian Pujian

--- saat teduh
PEMBERITAAN FIRMAN

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
PF…………...
Pembacaan Alkitab
PF
Jemaat silakan berdiri untuk mendengar Firman Tuhan dari Alkitab.
Haleluya!
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Jemaat :  HALELUYA (GB 394)
Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s'lamanya, Haleluya!
Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya,
Pujilah Tuhanmu s'lamanya, Haleluya!
P3

Bacaan Alkitab di Hari ini terambil dari Ayub 2 : 9 - 13 yang
mengatakan: .....
Demikian pembacaan Alkitab.

PF

Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di dalam
hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah

Jemaat :  KEPADAMU PUJI PUJIAN (GB 392a)

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi
---- duduk 
Khotbah

---- saat teduh
JAWABAN JEMAAT

Jemaat :  JIKA PADAKU DITANYAKAN (KJ 432:1-2)
(bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian)

Jika padaku ditanyakan apa akan kub'ritakan pada dunia
yang penuh penderitaan, 'kan kusampaikan kabar baik pada
orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan;
yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan;
sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. K'rajaan Allah penuh
kurnia itu berita bagi isi dunia.
Laki-laki
Perempuan
Jemaat

Jika padaku ditanyakan apa akan kusampaikan pada dunia
yang penuh dengan cobaan,
aku bersaksi dengan kata, tapi
juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati.
T'lah tersedia bagi kita pengampunan dan anug'rah,
kes'lamatan dalam Kristus, PuteraNya. K'rajaan Allah
penuh kurnia itu berita bagi isi dunia.

Peneguhan Pelayan Pelkat PA dan PT (Khusus jam 09.00 WIB)
Pengakuan Iman

---- berdiri 
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Doa Syafaat

---- duduk 

PF. : ............. (diakhiri Doxologi)
Jemaat :  KAR’NA ENGKAULAH (GB 389b)
 Paduan Suara

Pengucapan Syukur
P4
Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi
persembahan. Ingatlah pesan Alkitab : ‘Bawalah seluruh persembahan
persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada
persediaan makanan di rumah-Ku dan ujilah Aku, firman Tuhan semesta
alam, apakah Aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan
mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. ’ (Maleakhi 3 :

10)

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat :  ALLAH SUMBER KEMURAHAN

(dinyanyikan oleh seluruh jemaat)

Refrain:

(GB 81)

Allah, Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu.
Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan, kini dan kekal.

Bawa persembahanmu seg'ra pada Tuhan Allahmu.
Ingat akan janji-Nya tetap,Ia memberkatimu.
-------- jemaat memberi persembahan persepuluhan dan persembahan khusus
mendukung Yayasan Kesehatan GPIB di kotak yang tersedia-------

B'ri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh.
Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu.
-------- jemaat memberi persembahan sukarela di pundi ------

B'rilah dengan rela dan senang b'ri kepada Tuhanmu.
Tak 'kan kekurangan apapun, kau dipelihara-Nya.
Doa Persembahan
P4

---- berdiri 

Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini
kepada Tuhan dalaom doa syukur secara bergantian:
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Ya Allah, Bapa Maha Penyayang, hati kami diliputi rasa syukur yang
meluap-luap oleh karena kasih setia dan kebaikan-Mu yang nyata bagi
kami senantiasa.
J

P4

Kami umat-Mu bersyukur karena kasih-Mu memapukan
kami
memberikan
persembahan
persepuluhan,
persembahan syukur dan persembahan khusus bagi
Yayasan Kesehatan dan persembahan sukarela dengan
tulus dan rela.
Terimalah syukur kami, serta kuduskan persembahan kami agar dapat
dipakai untuk pekerjaan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu.

J

Pakailah hidup dan kerja-usaha kami bersama Yayasan
Kesehatan GPIB sebagai alat kasih-Mu di Indonesia demi
membangum masyarakat yang sejahtera dan bangsa
kokoh dan kuat. Amin.
---- duduk 
PENGUTUSAN

Warta Jemaat
Amanat Pengutusan
PF

---- berdiri 
Pergilah dengan damai sejahtera Kristus. Kembalilah ke dalam
kehidupanmu sehari-hari. Rangkul dan layanilah sesama sebagai wujud
kesaksianmu atas perbuatan Tuhan yang besar. Ingatlah pesan Tuhan
dalam surat Galatia 6 : 2, yang menyatakan: Bertolong-tolonglah
menanggung bebanmu! Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.

Jemaat :  YESUS INGINKAN DIRIMU BERSINAR T’RANG
Kantoria

Ref.

(GB 116)

(bait pertama oleh kantoria, bait kedua oleh seluruh jemaat, bait ketiga
secara bergantian, Refrein seluruh jemaat)

Yesus inginkan dirimu bersinar t’rang
agar seluruh dunia memujiNya
Bawa cahaya-Nya di tiap langkahmu
Agar terang-Nya makin jauh tersebar

Di dalam perbuatanmu di dalam perkataanmu
Ingatlah Kristus minta darimu
Pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap
Supaya dunia mengagungkan nama-Nya
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Semua

Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya
Bagi semua orang yang berkesah
Jadikan firman-Nya pelita bagimu
Agar hidupmu menjadi saksi teguh

Laki-laki

Walau terkadang jalan hidupmu kelam
Pelitamu tetap bersinar terang
Janganlah padam hanya kar’na kemelut
Tuhan inginkan kau bersinar terus

Perempuan
Berkat
PF

Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan
serta 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.”
(Bilangan 6: 24-26)

Jemaat :  AMIN

do = c
3
A

(GB 402a)
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-------- jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri
-----------hingga para pelayan tiba di pintu keluar
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