GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT

(GPIB)

TATA IBADAH
Hari Minggu XVIII Sesudah Pentakosta

Ibadah Hari Minggu
Pukul 06.00, 16.00 WIB

Minggu, 13 Oktober 2019

PERSIAPAN
- Doa pribadi warga jemaat
- Prokantor mengajarkan jemaat menyanyikan lagu-lagu baru
- Para pelayan berdoa di konsistori
UCAPAN SELAMAT DATANG
P2
Selamat pagi/Sore
Mengawali persekutuan hari ini, mari kita saling memberi salam
persekutuan. (jemaat berjabat tangan dengan disebelah kiri
dan kanan).
Jemaat terkasih, selamat datang dan selamat beribadah di
minggu XVIII sesudah Pentakosta.
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan kepada
Tuhan. Pemberita Firman dalam ibadah ini disampaikan oleh
.....
AJAKAN BERIBADAH
P2
Saudara terkasih, hidup kita adalah rangkaian dari banyak cerita
tentang perjalanan iman bersama dengan Tuhan yang telah
memulai, menuntun dan memberkati kehidupan. Tuhan yang
MAHAKASIH menuntun kita mendengarkan suara-Nya melalui
persekutuan hari ini.
Marilah kita berdiri menghadap Tuhan dengan sukacita sambil
tetap memuji Tuhan.
MENGHADAP TUHAN
PKJ 14 “KUNYANYIKAN KASIH SETIA TUHAN”
(Dinyanyikan dua kali, pertama kali oleh seluruh jemaat, kedua kali secara bergantian)

Jemaat

Kunyanyikan kasih setia Tuhan
selamanya, selamanya.
Kunyanyikan kasih setia Tuhan
selamanya, kunyanyikan s'lamanya.
Kututurkan tak jemu kasih setiaMu Tuhan;
kututurkan tak jemu kasih setiaMu
turun-temurun.
Prosesi Firman Tuhan dibawa masuk

Perempuan Kunyanyikan kasih setia Tuhan
selamanya, selamanya.
Laki-laki
Kunyanyikan kasih setia Tuhan
selamanya, kunyanyikan s'lamanya.
hal 2

Jemaat

Kututurkan tak jemu kasih setiaMu Tuhan;
kututurkan tak jemu kasih setiaMu
turun-temurun.

VOTUM
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan
langit dan bumi.
J
KJ 478a AMIN, AMIN, AMIN
NAS PEMBIMBING
PF
Yosua 23 : 11 “Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi
TUHAN, Allah.”
SALAM
PF
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari
Tuhan Yesus Kristus, menyertai kamu. (1 Korintus 1:3)
J
Dan menyertaimu juga.
GB 243 : 1, 2, 3 “KASIH SETIA TUHAN”
(Bait pertama oleh kantoria, bait kedua & ketiga seluruh jemaat)
Kantoria
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Kasih setia Tuhan menghalau kuatirku,
kasih setia Tuhan pelipur jiwaku.
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Kasih setia Tuhan pengharapan hidupku,
kasih setia Tuhan membuatku tent’ram.
Jemaat

Kasih setia Tuhan abadi s’lamanya.
Kasih setia Tuhan betapa indahnya.
Kasih setia Tuhan kokoh s’lama-lamanya,
kasih setia Tuhan jaminan hidupku.
Duduk

PENGAKUAN DOSA (P2 menunggu seluruh jemaat tenang dan siap
mengaku dosa)
P2
: Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan
hati marilah mengaku akan dosa-dosa kita :
Ya Bapa Mahakudus yang penuh pengasihan, kami mengaku
kepada-Mu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain
bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan dan
perbuatan; kami gagal untuk berbuat yang baik.

-----umat mengaku secara pribadi----Segala kekurangan kami sebagai orang percaya; kelemahan
iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih; pelanggaran
dan kelalaian. Kami mengaku Kepada-Mu,
Jemaat : GB. 42 “TUHAN, KASIHANI”
Tuhan, kasihani, Kristus, kasihani, Tuhan, kasihani kami!
P2 :

Segala kekurangan kami sebagai UmatMu yang telah kau
kuduskan di dunia ini; salah paham dan perselisihan;
pementingan diri, iri hati dan saling benci. Kami mengaku
kepada-Mu

Jemaat : KJ. 42 “TUHAN, KASIHANI”
Tuhan, kasihani, Kristus, kasihani, Tuhan, kasihani kami!
P2 : Segala kekurangan kami sebagai Gereja yang telah kau utus
untuk ke dalam dunia; ketidak-beranian untuk berkata benar;
ketertutupan dan ketidak-jelasan dalam kesaksian. Kami
mengaku kepada-Mu,

hal 4

Jemaat : KJ. 42 “TUHAN, KASIHANI”
Tuhan, kasihani, Kristus, kasihani, Tuhan, kasihani kami!
P2 : Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa;
sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami
oleh Yesus Kristus, Juruselamat dunia.
BERITA ANUGERAH
PF
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat,
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis
dalam
MAZMUR 103 : 8, 10-12 “TUHAN adalah

penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah
kasih setia. Tidak dilakukan-Nya kepada kita setimpal
dengan dosa kita, dan tidak dibalas-Nya kepada kita
setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit
diatas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas
orang-orang yang takut akan Dia; sejauh timur dari
barat, demikian dijauhkan-Nya dari pada kita
pelanggaran kita.”

J

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

Syukur kepada Tuhan, Amin.

KJ 412 : 1, 2 “TUNTUN AKU, TUHAN ALLAH”

(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian)
Tuntun aku, Tuhan Allah, lewat gurun dunia.
Kau perkasa dan setia; bimbing aku yang lemah.
Roti sorga, Roti sorga,
puaskanlah jiwaku,
puaskanlah jiwaku.
Perempuan Buka sumber Air Hidup, penyembuhan jiwaku,
Laki-laki
dan berjalanlah di muka dengan tiang awanMu.
Jemaat
Jurus’lamat, Jurus’lamat,
Kau Perisai hidupku,
Kau Perisai hidupku.
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PERINTAH HIDUP BARU
PF
Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru
seperti tertulis dalam Titus 2 : 1 – 10 yang menyatakan…..
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
GB 382 “GLORIA, GLORIA”
(dinyanyikan oleh seluruh Jemaat)
Gloria, Gloria, Gloria bagi Allah Bapa;
Gloria, Gloria, Gloria bagi Yesus Kristus;
Gloria, Gloria bagi Roh Kudus, Tritunggal yang kudus!
KESAKSIAN PUJIAN
PEMBERITAAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
PF.
………………………….
PEMBACAAN ALKITAB
PF Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Haleluya!
PKJ 295 “HALELUYA, PUJILAH TUHANMU”
Haleluya, Haleluya, Pujilah Tuhanmu
s'lamanya, Haleluya. Nyanyi dan soraklah
agungkan namaNya. Pujilah Tuhanmu
s'lamanya, Haleluya.
P3

Bacaan Alkitab hari ini dari YOSUA 23 : 1 - 13 yang
menyatakan…
Demikianlah pembacaan Alkitab.

PF

Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di
dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.

GB 392a “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.

hal 6

KHOTBAH

“TEKUN MENGASIHI TUHAN”
***Saat Teduh***
JAWABAN UMAT

 GB 263:1-3 “KETIKA HIDUPKU SENTOSA”
(bait pertama solois, refrein semua, bait kedua secara bergantian, bait ketiga
seluruh jemaat)

Solois

Ketika hidupku sentosa, teduh,
ataupun sengsara penuh,
di dalam kasih-Mu kutinggal teguh,
nyamanlah, nyamanlah jiwaku.

Semua

Refr. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku.

Laki-laki
Perempuan

Jemaat

Meski oleh iblis aku diserang,
hatiku tenang dan teguh,
sebab Kristus t'lah menyelamatkanku;
darah-Nya menebus jiwaku. Refr

Marilah, ya TUHAN, datanglah seg'ra
dengan sepenuh kuasa-Mu.
Naﬁri berbunyi dan langit lenyap;
ya, tetap nyamanlah jiwaku! Refr

PENGAKUAN IMAN
PF
Jemaat, silahkan berdiri untuk bersama semua orang percaya
di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut
Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing
orang berkata :
PF & J
AKU PERCAYA KEPADA ALLAH, ……dst.
Duduk

DOA SYAFAAT
PF
…………………………………………………………..
ya Tuhan, dalam pengasihanMu kami mohon :
J
Dengarlah Doa Kami
PF
Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan
Juruslamat, yang telah mengajar kami berdoa :
PF & J Bapa kami yang di Sorga ……………….. (Di akhiri doxology)
hal 7

KESAKSIAN PUJIAN
PENGUCAPAN SYUKUR
P4 Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan
memberi persembahan kepada-Nya. Ingatlah pesan Alkitab :

‘Karena kamu mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus
Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin,
sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh
karena kemiskinan-Nya.” (2 Korintus 8:9)

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyikan kidung
pujian ...
PKJ 148 : 1, 2, 3, 4 “T’RIMA KASIH YA TUHANKU”
(Bait pertama oleh Kantoria, bait-bait selanjutnya dinyanyikan oleh seluruh
jemaat)
Kantoria

T'rima kasih ya Tuhanku,
atas hari pemberianMu.
Hari baru limpah rahmat
dan dipenuhi oleh kasihMu.
Kaucurahkan pada umatMu,
Kaucurahkan pada umatMu.

Jemaat

T'rima kasih atas waktu
yang Dikau tawarkan padaku,
agar dalam masa muda
aku belajar tentang kasihMu,
yang besar dan mulia itu,
yang besar dan mulia itu.

--- Umat menyerahkan persepuluhan dan ucapan syukur lainnya diiringi
oleh instrumentalia --‘Kan kupakai waktu itu
melakukan tanggung jawabku
dan menolong sesamaku
menurut firman serta karyaMu,
kar'na itu makna kasihMu,
kar'na itu makna kasihMu.
hal 8

--- umat memberikan persembahan diiringi oleh instrumentalia setelah
terkumpul, bait keempat dinyanyikan--Puji syukur kuucapkan
atas waktu yang Kauciptakan.
Kutaati, kuhargai
di dalam kata dan perbuatanku,
agar nyata hidup beriman,
agar nyata hidup beriman.
Doa Persembahan Syukur
P4
Jemaat,
mari
berdiri
untuk
menyerahkan
persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur :
Allah yang Rahmani, kami mengaku dihadapanMu,
bahwa kami kurang berempati terhadap yang
menderita, dan hidup kami belum menjadi
persembahan yang hidup, yang kudus dan yang
berkenan di hadapanMu. Melalui Firman Tuhan yang
diberitakan, kami menyadari bahwa kami telah
menerima begitu banyak daripadaMu dan sangat
sedikit yang kami berikan kepadaMu.
Semua

Ya Yesus, Anak Domba Allah.
Terimalah persembahan kami ini,
sebagai bentuk awal dari tekad dan komitmen
kami,
untuk tidak hanya memberi persembahan atau
sumbangan
berbentuk uang, melainkan mengabdikan hidup
kami secara utuh sehingga kami dilayakkan
untuk disebut sebagai pelaku FirmanMu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

duduk

KESAKSIAN PUJIAN
PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
P6 ……………

hal 9

AMANAT PENGUTUSAN
PF

Berdiri
Mari berdiri, terimalah amanat

Jemaat Tuhan!
pengutusan!
Pergilah dan jadilah pekerja-pekerja Allah!
Milikilah hati yang penuh welas asih!
Carilah yang hilang, yang tersisih, dan menderita!
Perhatikanlah mereka yang rendah diri dan hilang
harapan!
Terimalah mereka yang datang dan mencari Allah!
Temukan wajah Kristus yang hidup diantara mereka
dan menantikan sikap iman Kristiani yang nyata-nyata
lewat perkataan dan perbuatan.

GB 115 : 1-2 “UTUSLAH KAMI”
(bait pertama dan Refrein oleh Jemaat, bait kedua secara bergantian)
Semua

Utuslah kami masuk dalam dunia ini menjadi saksi
bagi kerajaan-Mu;
membawa damai dan terang-Mu yang abadi,
menabur kasih bagi dunia yang resah.
Refrein. Utuslah kami jadi saksi yang setia,
membawa kabar sukacita yang abadi,
supaya dunia mengaku dan percaya;
Engkaulah Yesus, Tuhan, Jurus’lamat dunia.

Peremp

Berilah kami hati tulus melayani,menolong orangorang berbeban berat.
Berilah kami Roh yang tabah dan setia untuk nyatakan
kasih bagi dunia. Refr.

Laki2

BERKAT
PF
Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan 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.”

hal 10

GB 402a “AMIN”

(Jemaat tetap berdiri sampai para pelayan berdiri di depan pintu keluar)

hal 11
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