GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT

(GPIB)

TATA IBADAH
HARI MINGGU XVI SESUDAH PENTAKOSTA
TEMA: ANAK BERBUDI PEKERTI

Minggu, 20 SEPTEMBER 2020

UCAPAN SELAMAT DATANG
PL Selamat hari minggu dan selamat beribadah bagi kita semua.
Seluruh Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di
hari MINGGU XVI SESUDAH PENTAKOSTA Kiranya ibadah yang
kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita Firman
pada ibadah ini di sampaikan oleh : Pdt. Risto E. Andaki
UNGKAPAN SITUASI
PL Pemeliharaan dan kasih Allah atas kita, sungguh tidak terselami.
Ia merancang dan menyiapkan masa depan kita, melebihi apa yang kita
pikirkan dan bukan hanya dimulai pada saat ini, tetapi jauh sebelumnya.
AJAKAN BERIBADAH
PL :
Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Panjangnya perjalanan hidup kita
membuktikan panjangnya kasih Tuhan bagi kita, bahkan dalamnya lautan dan
tingginya langit, tidak pernah mampu menghalangi kasih Tuhan bagi kita.
Tak ada hal yang dapat kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan, selain
dengan mengamalkan kasih pada sesama, agar kasih-Nya dapat dirasakan
oleh semua orang.
Saat ini, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dengan kidung:

MENGHADAP TUHAN †
Nyanyian Jemaat : GB 16 : 1 “KAU YANG LAYAK”
Do = a 3/4

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
“Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan
TUHAN, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya!”
(MAZMUR 128 : 1)
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 9 : 1 “PUJI, HAI JIWAKU, PUJI TUHAN”
do = g 3 ketuk

1.

Puji, hai jiwaku, puji Tuhan
selagi ada nafasmu!
Allahku patutlah kuagungkan
sepanjang umur hidupku!
Hayatku Dia yang beri:
Dia kupuji tak henti.
Haleluya, Haleluya!

DOA HARI INI
PL
Jemaat, marilah dengan segala kerendahan hati, kita berdoa... :
Tuhan yang mulia. Udara sejuk pagi hari menusuk hingga tulang,
embun-embun kecil mulai mengucap dan beberapa diantaranya
menetes ke bawah. Pagi telah tiba dan matahari menyambut dengan
sinar hangat yang penuh sukacita.
Sungguh besar apa yang Engkau miliki di alam semesta ini ya Tuhan.
Dan kami sangat bersyukur telah kembali diizinkan menghirup udara
segar, serta dapat tinggal di dunia yang amat indah ini. Termasuk
menikmati apa-apa saja yang ada di dalamnya.
Tuhan, pada pagi ini kami akan bersiap untuk melaksanakan aktivitas
rutin sehari-hari. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi kedepannya
apakah sukacita atau dukacita. Engkau lebih tahu daripada kami,
maka dari itu, kami hanya dapat memohon pertolongan dan
penyertaan dari Engkau.
Berkatilah setiap jejak langkah yang akan kami tapaki hari ini.
Lindungilah kami dari segala macam marabahaya. Ciptakan suasana
hati gembira di lingkungan yang saya tinggali. Dan saya akan sangat
bersyukur atas itu. Hanya kepada Engkau, Tuhan Yesus kami berdoa,
amin.
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Menyanyi KJ 40 : 1, 2 “AJAIB BENAR ANUGERAH ”
do = g 3 ketuk

1.

Ajaib benar anugerah pembaru hidupku!
'Ku hilang, buta, bercela; olehnya 'ku sembuh.

2.

Ketika insaf, 'ku cemas, sekarang, 'ku lega!
Syukur, bebanku t'lah lepas berkat anugerah!
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 393 “HALELUYA”
Haleluya, haleluya. Nama Tuhan Tepujilah!
Haleluya, haleluya. Nama Tuhan Tepujilah!

PL

Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Kitab MAZMUR 127 : 1-5
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

JAWABAN UMAT
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Nyanyian Jemaat GB 113 : 1 “GITA SYUKUR MENGGEMA”

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.
Ingatlah pesan Alkitab yang berbunyi : “Karena itu, saudara-saudara,
demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu
mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang
kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang
sejati.” (Roma 12 : 1)
Tuhan memberkati saudara dan persembahan Saudara.
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Nyanyian Persembahan : GB 86 : 4 “AKU BERSYUKUR”

DOA PERSEMBAHAN
PL
Jemaat yang bersukacita, mari berdiri untuk mendoakan persembahan
syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa: Bapa di Surga kami mengucap
syukur pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian daripada
FirmanMU. Biarlah Firman yang sudah disampaikan oleh hambanya
dapat tertanam di setiap hati kami masing masing. Menjadi kekuatan
bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari hari. Untuk
hambamu yang sudah menyampaikan Firman Tuhan kami mohon
berkati dalam kehidupannya, dalam pelayananya agar FirmanMU
semakin dibentangkan. Dan pada saatnya Tuhan kami akan
memberikan persembahan syukur kami untuk pelayanan di tempat ini.
Kami mohon Tuhan berkati bagi yang akan memberi dan juga yang
belum sempat memberi biarlah pelayanan ditempat ini semakin
diberkati. Didalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi
persembahan kami yang terbaik, 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.
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Nyanyian Pengutusan: GB 284 : 1, 2 “DI JALAN HIDUP YANG LEBAR, SEMPIT”

2. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya
pengampunan-Nya penuh.
Orang "kan datang "pabila engkau
menjadi saksi teguh. Reft…..
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.
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J

KJ 401 AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA

~ SAAT TEDUH ~
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