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Tata Ibadah

GPIB JEMAAT KARUNIA DI CIPUTAT

PERSIAPAN
Doa pribadi warga jemaat
Prokantor mengajarkan jemaat menyanyikan lagu-lagu baru
Para pelayan berdoa di konsistori
UCAPAN SELAMAT DATANG
P.2. : Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Hari
Minggu XXIV sesudah Pentakosta.
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita
diberkati oleh-Nya.
Pemberita Firman pada ibadah ini adalah . . .

---- saat teduh

AJAKAN BERIBADAH
P.2. : Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah
persekutuan kita.
MENGHADAP TUHAN
JEMAAT MENYANYI : KJ. 457 ‘YA TUHAN, TIAP JAM’
Kantoria Ya Tuhan, tiap jam ‘ku memerlukanMu,

Engkaulah yang memb’ri sejahtera penuh.
Ref.
Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan;
Ku datang, Jurus’lamat, berkatilah !

Semua

Ya Tuhan, tiap jam dampingi hambaMu;
jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Ref.
---------- Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang ibadah -----------

Semua Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksudMu;
B’ri janjiMu genap di dalam hidupku. Ref.
VOTUM
P F.
: Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Jmt.
: 1 . 7 ./ 1
A - - - - min.
NATS PEMBIMBING : Matius 7 : 24
P.F.
: "Setiap orang yang mendengar perkataan-Ku ini dan melakukannya, ia sama
dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu.
SALAM
P.F.
: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus
Kristus menyertai kamu
Jmt.

: dan menyertaimu juga
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JEMAAT MENYANYI : GB. 62 ‘SIAPA YANG BERPEGANG’

Semua Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhiNya,
Hidupnya mulia dalam cah’ya baka bersekutu dengan Tuhannya.
Ref. Percayalah dan pegang sabdaNya:
Hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia!
(duduk)
PENGAKUAN DOSA
P2
Saudara sekalian, marilah kita mengaku dosa kita dihadapan Allah Bapa kita yang
kudus menurut Mazmur 51 : 9 – 15. Kita ucapkan secara berbalasan:

Bersihkanlah aku dari pada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir,
basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju !

Jmt.

Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita,
Kauremukkan bersorak-sorak kembali !

biarlah tulang yang

P2.

Sembunyikanlah wajahMu terhadap dosaku,
hapuskanlah segala kesalahanku !

Jmt.

Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah
batinku dengan roh yang teguh !

P2.

Janganlah membuang aku dari hadapanMu,
dan janganlah mengambil rohMu yang kudus dari padaku !

Jmt.

Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang dari padaMu, dan
lengkapilah aku dengan roh yang rela !

P2.

Maka aku akan mengajarkan jalanMu kepada orang-orang yang melakukan
pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadaMu. Demi Kristus
Tuhan dan Juruselamat kami, kami berdoa.

JEMAAT MENYANYI : KJ. 42 ’TUHAN, KASIHANI’

Tuhan, kasihani, Kristus, kasihani, Tuhan, kasihani kami !

PF.

: Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah
pengampunan seperti tertulis dalam Galatia 4 : 4 – 5 yang mengatakan : ”Tetapi

setelah genap waktunya, maka Allah mengutus Anak-Nya, yang lahir dari seorang
perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka,
yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak”.

Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan
bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh
Kudus.
Jmt. : Syukur kepada TUHAN. Amin.
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JEMAAT MENYANYI : KJ. 34 ‘DISALIB YESUS DI KALVARI’
Kantoira Di salib Yesus di Kalvari kus’rahkan dosaku yang keji.

Oleh darahNya aku bersih ! Puji namaNya !
Ref.
Puji, puji namaNya ! Puji, puji namaNya !
Oleh darahNya aku bersih ! Puji namaNya !

Semua

Kini bahagiaku penuh : Yesus berdiam di dalamku.
Sungguh ‘ku s’lamat, ‘ku ditebus ! Puji namaNya !

PERINTAH HIDUP BARU
PF. : Jemaat mari berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti tertulis dalam
Yakobus 1 : 19 – 25 yang mengatakan “
Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini: setiap orang
hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan
juga lambat untuk marah; sebab amarah manusia tidak mengerjakan
kebenaran di hadapan Allah.Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor
dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut
firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan
jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya
pendengar saja; sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri.
Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak
melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamatamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia
memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana
rupanya. Tetapi barangsiapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum
yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan
hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh
melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya.
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan
kesaksian kita di dunia.
JEMAAT MENYANYI : GB. 382 ‘GLORIA, GLORIA’
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KESAKSIAN PUJIAN
PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PEMBACAAN ALKITAB
P.F :

Mari berdiri untuk mendengar Firman Tuhan, Haleluya!

Jmt. Menyanyi : KJ. 472 ‘HALELUYA, HALELUYA, HALELUYA’

P3

Bacaan Alkitab hari ini dari : NEHEMIA 8 : 1 - 9
yang menyatakan: …

PF

Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah Firman Tuhan dengan segala
kekayaannya diam diantara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.

Jemaat menyanyi GB.392a “KEPADAMU PUJI-PUJIAN “

KepadaMu puji-pujian madah syukur dan kemuliaan
Bapa, Put’ra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.

duduk

KHOTBAH
~~~ saat teduh ~~~
KHOTBAH
Thema : MENDENGAR DAN MENGERTI HUKUM TUHAN

---- saat teduh tanpa diiringi musik
JAWABAN JEMAAT
NYANYIAN JEMAAT : KJ. 54 ‘TAK KITA MENYERAHKAN’
Kantoria
1. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya

Pelita yang bersinar di dalam dunia
Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh
Alkitab yang mulia, diambil seteru
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Laki-laki

2. Penyokong orang tua dan orang lemah,

Perempuan

3. Yang dapat memecahkan segala hati k’ras,

Semua

4. Dihati kami Tuhan Kau tulis SabdaMu

Pemimpin orang muda dan sukacitanya,
Senjata perjuangan di p’rang penggodaan
Dan bantal perhentian di jam kematian.
Yang mencurahkan hidup dihati yang lemas,
Yang menyembuhkan luka, mujarab obatnya,
Yaitu Firman Allah, penuh anugerah.
Supaya kami juga setia dan teguh
Kendati gunung goyah, binasa dunia
Kekallah Firman Allah selama-lamanya.

PENGAKUAN IMAN
P.F.
: Jemaat mari berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli.
Dengan hati dan mulut kita berkata ...................
DOA SYAFAAT
(Di Akhiri Doa Bapa Kami – Doxologi GB 389a)

(duduk)

KESAKSIAN PUJIAN
PENGUCAPAN SYUKUR
P.4 :
Marilah kita menyatakan syukur kepada TUHAN di dalam ibadah ini melalui
persembahan guna mendukung pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab
dalam Amsal 15 : 16

“Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan TUHAN dari pada banyak harta
dengan disertai kecemasan”.
Berdasarkan firman TUHAN itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan
sukacita persembahan kita kepadaNya.

NYANYIAN PERSEMBAHAN : GB. 80 ‘MARI BAWA PERSEMBAHAN’
1. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu;

Dengan hati sukacita, bersyukur padaNya.
Tuhan sudah mencurahkan kasihNya padamu;
Mari mengucap syukur.
Ref.

Muliakan Tuhanmu pujilah namaNya.
Bawalah persembahanmu dengan sukacita padaNya.
Muliakan Tuhanmu, pujilah namaNya
Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya
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2. Jangan takut dan kuatir Tuhan menjagamu,

kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu.
Apapun yang kau butuhkan dib’rikan Tuhanmu;
mari mengucap syukur. Ref.
------------ jemaat memberi persembahan ----------

3. Apa pun yang kau taburkan dengan iman penuh

itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu.
Baik sedikit maupun banyak bawalah padaNya;
mari mengucap syukur. Ref.

DOA SYUKUR
P.4 : Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa
syukur :
Ya Tuhan, kasihMu setinggi langit dan setiaMu sampai keawan-awan. Seluruh hidup
kami dipenuhi dengan kasihMu dan melimpah dengan berkatMu. Kepadamu kami
serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam
kasihMu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Amin.
(duduk)
PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
P.4.: . . .
(berdiri)
AMANAT
P.F
: ...........
NYANYIAN PENGUTUSAN : KJ. 426 ‘KITA HARUS MEMBAWA BERITA’
Kantoria
Kita harus membawa berita

Semua

Semua

pada dunia dalam gelap
tentang kebenaran dan kasih
dan damai yang menetap,
dan damai yang menetap.
Ref.
Karna g’lap jadi remang pagi,
dan remang jadi siang t’rang.
Kuasa Kristus ‘kan nyatalah,
rahmani dan cemerlang.
Kita harus bersaksi di dunia
tentang kuasa darah kudus.
Semoga yang masih sangsi
terima Sang Penebus,
terima sang Penebus. Ref:...
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BERKAT
P. F
: 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.
Jmt. Menyanyi : AMIN (GB. 401)
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Saat Teduh
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