Tata Ibadah Hari Minggu
Penutupan Bulan Pelkes GPIB tahun 2018

Minggu, 24 Juni 2018
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PERSIAPAN :
 Doa Konsistori
 Latihan lagu-lagu
UCAPAN SELAMAT DATANG
P2
: Selamat datang dalam Ibadah Minggu V Sesudah Pentakosta, dan di dalamnya kita akan
menutup Bulan Pelayanan dan Kesaksian GPIB. Kiranya ibadah yang kita lakukan
saat ini berkenan di hadapan Tuhan.
Pemberitaan Firman pada saat ini disampaikan oleh … … … … … … …
UNGKAPAN SITUASI
P2
:
Usai sudah rangkaian kegiatan dalam bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Ada
semangat yang berpadu di tengah kerja layan kita, ada sukacita yang dirasakan saat penat
melanda dan ada rasa syukur di tengah keterbatasan kita. Kini kita menghayati kembali
arti pelayanan dan kesaksian bagi sesama. Sebagai gereja yang bersaksi dan melayani
kita mewujudnyatakan damai sejahtera Allah bagi sesama. Syukurilah dan resapilah karya
pelayanan dan kesaksian ini. Biarlah kerja dan layan ini menjadi harmoni indah dalam
dunia .
NYANYIAN UMAT GB 221 INI DUNIA BAPAKU
Kantoria
Ini dunia Bapaku. Di telinga ku dengar.
Musik indah di sekitarku, lagu alam semesta.
Ini dunia Bapaku, di anganku nyatalah
Bukit, lurah, langit samudera,
karya agung tanganNya
Semua

Ini dunia Bapaku. Siul burung terdengar,
Fajar pagi, bakung merekah mengagungkan khalikNya
Ini dunia Bapaku, disinari cahyaNya;
di tengah desau rerumputan
suara Allah kudengar

AJAKAN BERIBADAH
P2
:
Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan
kita.
MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN UMAT KJ 3 : 1 – 3 “KAMI PUJI DENGAN RIANG“
Kantoria
Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar;
Bagai bunga t’rima siang hati kami pun mekar.
Kabut dosa dan derita kebimbangan t’lah lenyap.
Sumber suka yang abadi b’ri sinarMu menyerap
Semua

Kau memb’ri Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmatMu.
Sumber air hidup ria lautan kasih dan restu.
Yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milikMu.
Agar kami menyayangi meneladan kasihMu.
~ Prosesi Masuk ~
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Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinarMu.
Para malak tata surya naikkan puji bagiMu.
Padang, hutan dan samud’ra, bukit, gunung dan lembah.
Margasatwa bergembira ngajak kami pun serta.
VOTUM
PF
:

Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.

Umat :

1 . / 1 . //
A - min

NAS PEMBIMBING
“Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapanNya dengan sorak
- sorai” (Mazmur 100:2)
SALAM
PF
:

Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus
menyertai kamu.

Umat :

Dan menyertaimu juga.

NYANYIAN UMAT GB 4: 1 & 2 “BERSORAK BAGI TUHAN”
Kantoria

Bersorak bagi Tuhan wahai umatNya;
Hendaklah orang jujur puji namaNya.
Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana,
Bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah

Semua

Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu;
Nyaringkan suaramu dan bersoraklah,
Sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada
Segala isi bumi diciptakan-Nya.

(duduk)
PENGAKUAN DOSA
P2
:
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas
segala dosa kita:
Bapa Mahakudus, kami mengaku kepadaMu bahwa kami seringkali gagal melakukan
kebaikan bagi sesama. Kami mudah sekali mengabaikan panggilanMu untuk
memperhatikan dan menjadi saluran kasih bagi orang di sekitar kami. Kecenderungan
hati kami adalah melakukan apa yang mendatangkan kepuasan hati kami semata.
Untuk kegagalan kami melakukan apa yang baik kami mohon ampunilah kami.
Umat

:

Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami tidak setia melayani Engkau. Kami
melaksanakan pelayanan kami dengan motivasi yang tidak benar. Kami melayani agar
orang lain mengakui dan melihat kami. Kami melayani dengan asal-asalan. Kami terlalu
banyak menuntut dan selalu kecewa dan berputus asa. Pelayanan dan Kesaksian kami
terbatas di dalam tembok-tembok gedung Gereja, dan terhambat karena pertikaian di
antara kami. Kepada-Mu, kami memohon:
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P2 :

Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar,
sebab kami kurang bersyukur atas berkat-Mu. Kami kurang menghargai, makanan,
pendidikan, pekerjaan, keluarga, teman, dan pemberian Tuhan yang lain, bahkan kami
membuat pemberian-Mu jadi sia-sia, sementara banyak orang yang benar-benar sangat
membutuhkannya pada saat ini. Ampunilah segala dosa kami, ya Bapa. Baruilah hati
dan perilaku hidup serta kerja-layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus
Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup.

Menyanyi :
Semua 1.

2.

GB 32 TUHAN YESUS

Tuhan Yesus. Kami lemah tidak mampu memerangi kemalasan kami
Tuhan Yesus Kami lemah kami rapuh. Tuhan tolong kuatkanlah kami.

BERITA ANUGERAH
PF
:
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan Berita
Anugerah pengampunan seperti ditulis dalam Efesus 1: 7-8 yang menyatakan
Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu
pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkanNya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian.
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa
pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus
Umat :

Syukur kepada Tuhan. Amin

NYANYIAN UMAT GB 41: 1 & 4 “MAUKAH DOSAMU DIHAPUS BERSIH”
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Kantoria

Semua

Maukah engkau jadi abdi Yesus? Besar kuasaNya darah Tuhan
Maukah engkau puji Dia terus? Ajaib kuasa darah Tuhan. Ref:…

PETUNJUK HIDUP BARU
PF
:
Marilah kita berdiri untuk mendengar Petunjuk Hidup Baru seperti yang ditulis dalam
Galatia 6: 1 - 7, yang menyatakan …….
Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran,
maka kamu yang rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam
roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan
kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu! Demikianlah
kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka, bahwa ia
berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah
tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri; maka ia boleh bermegah melihat
keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap
orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia, yang menerima
pengajaran dalam Firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan
orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat! Allah tidak membiarkan
diri-Nya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan
dituainya.
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan
kesaksian kita di dunia.
NYANYIAN KEMULIAAN GB 384 “GLORIA,GLORIA IN EXELSIS DEO
Gloria, Goria In excelsis Deo.
Gloria, Gloria Aleluia! Aleluia!
duduk
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PEMBERITAAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
PF
:
PEMBACAAN ALKITAB
PF
:
Marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus,
HALELUYA!
Umat :

♫ GB 394 Haleluya! Haleluya! Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya!
Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya,
Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya!

P3
PF

Bacaan Alkitab hari ini dari Markus 2: 1 – 12 yang menyatakan ……………
Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan
ucapkan syukur kepada Allah.

:
:

Umat :

♫ (GB 392b)
KEPADAMU PUJI-PUJIAN, MADAH SYUKUR DAN SEGALA KEMULIAAN
YA BAPA, PUT’RA, ROH KUDUS SAMPAI KEKAL SELAMA-LAMANYA.
duduk

KHOTBAH
….saat teduh….
JAWABAN UMAT
NYANYIAN UMAT GB 278 “HAI UMAT TUHAN CELIKKANLAH”
Kantoria
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Semua Hai umat Tuhan satukanlah ikatan; murnikan kasih rendahkanlah hatimu.
Setiap orang dib’rikanNya talenta untuk berkarya bersaksi bagi Tuhan. Ref:
PENGAKUAN IMAN
PF
:
Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku
iman menurut Pengakuan Iman Rasuli.
Masing-masing berkata : “ Aku percaya kepada Allah……………”
(duduk)
DOA SYAFAAT
PF
:
…… (Diakhiri Doa bapa Kami – Doxologi GB 389 B)
PENGUCAPAN SYUKUR
P4
:
Marilah kita mengucap syukur kepada TUHAN dengan memberi persembahan kepadaNya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 8:12 - 15 yang menyatakan :
Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau
pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak
ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat
keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan
kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan
kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis: "Orang yang
mengumpulkan banyak, tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit, tidak
kekurangan."
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
NYANYIAN UMAT GB 86: 1- 4 “AKU BERSYUKUR”
Kantoria
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Semua
Ref….
Saatnya memberikan persembahan
Semua
Ref:…
Semua
Ref:…
DOA PERSEMBAHAN
P4
:
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang
kita ucapkan secara silih ganti
Ya Tuhan, kasihMu setinggi langit dan setiaMu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami
dipenuhi dengan kasihMu dan melimpah dengan berkatMu. KepadaMu kami serahkan
persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam
nama Yesus terimalah syukur kami:
Umat :

Ya Kristus, Tuhan kami. Kami bersyukur memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan
mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta
urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan
untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin.

PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
AMANAT PENGUTUSAN
PF
:
Umat Tuhan, pulanglah dengan penuh damai sejahtera, dan jadilah pelaku Firman
Tuhan di dalam kehidupanmu di keluarga, gereja, masyarakat dan bangsa.
NYANYIAN UMAT GB 277: “FIRMAN TUHAN SUDAH KAU DENGAR”
Kantoria
Firman Tuhan sudah kau dengar. Laksanakan dalam hidupmu.
Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu.
Reff: Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu; wartakan karya kasih-Nya.
Roh kudus menolongmu dan memimpin langkahmu;
majulah tetap teguh.
Semua

Dalam suka dan sengsaramu, ingat s’lalu pada Tuhanmu
Jangan bimbang dan janganlah gentar, berpegang hanya pada firmanNya. Refr:

BERKAT
PF:
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatNya:
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.
Jemaat GB 402c Amin, amin, amin, amin, amin.

(dinyanyikan 2x)

(Jemaat tetap berdiri saat prosesi Alkitab dibawa keluar -ber-saat teduh - salam persekutuan)
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