GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT (GPIB)

Minggu III Bulan Syukur HUT Ke – 70 GPIB

Minggu,21 Oktober 2018
================================================================
 Persiapan Para Petugas
 Latihan Lagu
 Doa Konsistori
Ucapan Selamat Datang
P2
…
Tema Ibadah
“Selesaikan dengan Kekerabatan” (Kejadian 13 : 1 - 13)
Sub-tema :
“Aku, Tuhan dan Gereja”
Ajakan Beribadah
MENGHADAP ALLAH
Pujian
Kantoria
Umat
Semua

“AKU MAU BERSYUKUR”
GB. 246
Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa,
aku mau bermazmur bagi-Mu, ya Tuhan.
Kar'na kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi;
kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan.
Ditinggikan dirimu di atas langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi.
Ditinggikan diri-Mu di atas langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi.
Prosesi Firman Tuhan dibawa masuk
(bersama-sama)

VOTUM
Pujian “Kulayangkan Matakau “

(dalam bentuk nyanyian)
GB 8

Umat

Kulayangkan mataku ke arah gunung-gunung;
dari mana akan datang pertolonganku?
PF
Pertolonganmu adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Ia tak 'kan membiarkan kakimu goyah, Penjagamu tak tertidur, tak lelap.
Semua: Amin.
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NAS PEMBIMBING
Kejadian 13: 8
SALAM
PF
Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dan Kristus
Yesus, Juruslamat kita, menyertai engkau.(Titus 1:4)
Jmt

dan menyertaimu juga

Nyanyian
Kantoria
Presbiter

Laki2
Peremp
Semua

“SERIKAT PERSAUDARAAN“
Serikat persaudaraan, berdirilah teguh!
Sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu.
Bersama-sama majulah, dikuatkan iman,
Berdamai, bersejahtera, dengan pengasihan.

KJ. 249

Serikatmu tetap teguh diatas Alasan,
yaitu satu Tuhanmu, dan satulah iman,
dan satu juga baptisan dan Bapa satulah,
yang olehmu sekalian dipuji, disembah.
jemaat duduk

PENGAKUAN DOSA
P2
……
(Doa berikut diambil dari GB. 117. Intro musik mengiringi doa dengan lembut)

P2
Umat

Ajar kami melakukanfirman-Mu, Tuhan,
dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu.
Ajar kami hidup rukun,damai dan tent'ram,
pun di mana kami ada nyata kasih-Mu.
Ajar kami tidak sombong,angkuh dan bebal,
tapi hidup bijaksana, s'lalu merendah.

GP

Ajar kami tak cemburu,iri dan dengki pada orang yang berhasil dalam
hidupnya.

PKP

Ajar kami tak menghina juga mencela, tapi s'lalu menghargaikarya
orang lain.

PKB

Ajar kami mau bersabar juga bertekundan selalu ucap syukur dalam
tiap hal.

PKLU

Ajar kami memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain kar'na
kasih-Mu.

Semua

Ajar kami tak bicara bila tak perlu,
agar tidak menimbulkan luka dan resah.
(bagian berikut dinyanyikan dengan sikap doa)
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Pujian
Semua

P2

9

“AJAR KAMI MELAKUKAN”
Ajar kami memahami orang berbeban,
juga ikut meringankan pergumulannya.
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Ajar kami mau peduli pada yang lemah,
yang tersisih kami rangkul dalam kasih-Mu
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Ajar kami memahami orang berkeluh
memberikan pengharapan bagi yang perlu.

GB. 117

…..Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin

BERITA ANUGERAH
Yesaya 1:16-18
PF
……. pengampunan dosa, telah berlaku di dalam nama Bapa, dan
Anak, dan Roh Kudus.
Jem

Syukur kepada Allah. Amin.

Pujian
Semua 12.

“AJAR KAMI MELAKUKAN”
Ajar kami tak andalkan kuasa dunia,
tapi mau bergantung pada kuasa kasih-Mu.

GB. 117

PERINTAH HIDUP BARU
Efesus 4:2-6
PF
…..Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Pujian
“AJAR KAMI MELAKUKAN”
Semua 13. Utus kami, Jurus'lamat, jadi saksi-Mu,
memb'ritakan kes'lamatan bagi dunia.

GB. 117

Jemaat duduk
PROLOG
Jelang Pelayanan Firman
“AKU, TUHAN dan GEREJA”
Enam orang mewakili keenam Pelkat dan
Dua belas orang anggota Pelkat PA-PT-GP berdiri di bagian depan
sambil membawa tulisan yang mewakili dua belas anggota GPI
L1

Wahai penghuni bumi nusantara!
Dalam Rumah Bersama yang dengan bangga dan bungah kita sebut
sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Ibu Pertiwi menjadi
naungan. Ia bukan sekedar tempat tinggal, tempat tidur, makan dan
bekerja. Ia adalah rumah teduh dimana kita semua tinggal, membangun
relasi, hidup dan saling menghidupi antar umat dari berbagai suku
bangsa, budaya dan agama. Rumah kebangsaan dan kebanggaan,
karena Ibu Pertiwi yang kita cinta menjamin setiap orang dalam
kebebasan yang dibatasi oleh hak sesama dan alam.
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L2

Ibu Pertiwi berjumpa dengan para Ibu lainnya.
Para Ibu yang bersorak di bawah panji banyak agama, denominasi dan
golongan. Namun, para Ibu ini belakangan ini sering menangis, karena
ideologi, kepentingan kelompok, bahkan politik, dijadikan alat pemecahbelah oleh segelintir orang yang tidak melihat “yang lain” sebagai kerabat
Satu Rumah.

L3

Saya juga hendak bercerita tentang ibu kita dalam persekutuan gereja.
Gereja Protestan di Indonesia, atau GPI, adalah Ibu bagi GPIB. Ibu GPIB
dilahirkan di Ambon, Maluku pada tahun 1605. Dimulai dengan nama
asingnya De Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indie. Lebih populer
saat itu dengan sebutan Indische Kerk. Ia menjadi tempat bernaung
gereja-gereja protestan yang lahir dari gerakan-gerakan misi Belanda juga
Portugis. Cakupan wilayahnya meliputi Maluku, Minahasa, Nusa
Tenggara Timur, Pulau Sumbawa,Jawa, Sumatera, dan lainnya.

L4

Luasnya wilayah pelayanan mendorong gereja-gereja satu ibu ini untuk
mandiri. Sehingga sejak 1934 sampai 2002, duabelas saudara menyatakan
kemandiriannya.
1. Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) mandiri tahun 1934
2. Gereja Protestan Maluku (GPM) mandiri tahun 1935
3. Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) mandiri tahun 1937
4. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) mandiri tahun
1948.
5. Gereja Protestan Indonesia di Donggala (GPID) mandiri tahun 1964
6. Gereja Protestan Indonesia di Buol Toli-Toli (GPIBT) mandiri tahun
1964
7. Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo (GPIG) mandiri tahun 1964
8. Gereja Kristen Luwuk Banggai (GKLB) mandiri tahun 1976
9. Gereja Protestan Indonesia di Papua (GPI Papua) mandiri tahun 1985
10. Gereja Protestan Indonesia Banggai Kepulauan (GPIBK) mandiri
tahun 2000
11. Indonesian Ecumenical Christian Church (IECC) masuk tahun 1998
12. Gereja Masehi Injili di Talaud (GERMITA) masuk tahun 2002

L5

Pada mulanya, GPIB lahir sebagai sebuah persepakatan antara GMIM,
GPM dan GMIT yang warganya berhijrah ke wilayah Barat Indonesia.
Sejak saat itu, GPIB menjadi rumah yang didiami bersama dalam
persaudaraan. Sehingga siapapun melihat saudaranya yang lain sebagai
kawan seperjuangan. Waktu berjalan, sesaat lagi 31 Oktober akan tampil
dihadapan.
Syukur 70 tahun kembara iman GPIB yang kita cintai
dan banggakan. Bukan karena kekuatan manusia, bukan karena
Saudara, saya-pun bukan! Melainkan karena Roh Kudus yang
menggerakkan jiwa-jiwa dalam pelayanan.
Hari ini, 21 Oktober 2018, GPIB bukan lagi tempat persinggahan.GPIB
bukan sekedar rumah singgah, melainkan pondok orang beriman. Ruang
persahabatan dan persaudaraan para anggota keluarga Allah.
Bertemunya setiap jiwa, anak-anak sampai para orangtua lanjut usia.
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Paduan Suara/VG Pelkat PA-PT-GP: Aku Gereja, Kaupun Gereja.
L6

Apakah makna persaudaraan dan kekerabatan yang sesungguhnya
Ketika Gereja tidak lagi menjadi ruang jumpa dan karya bersama?
Banyak dinamika, masalah, perpecahan, problema dan salah pengertian.
Dimana yang satu dan yang lain melupakan janji iman dan
kesetiakawanan. Selagi kita bergumul di dalam, dunia terus berputar.
Begitu banyak waktu yang terbuang, dan kita melewatkan banyak
kesempatan. Misi dan kasih Allah harus segera kita sebar. Panggilan kita
sebagai bentara dan laskar Kristus segera wujudkan! Kita harus banyak
berdoa, berkarya dan berbuah. Bersedia belajar, bertumbuh dan berguna.
Jangan terlalu banyak diam, pasif dan hadir sebagai penonton! Apalagi
dengan mudahnya berkata bahwa semuanya serba monoton.
323 Jemaat Mandiri dengan 328 Pos-pos Pelayanan dan Kesaksian.
Tersebar di 26 Propinsi dengan 25 Musyawarah Pelayanan. Katakan
padaku apakah ini satu kebetulan, ataukah bahwa kita setuju bahwa ini
karya besar, hanya oleh Tuhan? Seluruh petugas meninggalkan tempat
--- saat teduh --PEMBERITAAN FIRMAN ALLAH

Doa Eplikese / Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
Pembacaan Alkitab
PF
Marilah berdiri untuk mendengar pembacaan dari Alkitab: Haleluya!
Umat

“HALELUYAGB” 392A
Haleluya, Haleluya! Nama Tuhan, terpujilah!
Haleluya, Haleluya! Nama Tuhan, terpujilah!

P3

Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Kejadian 13 : 1 – 11 ..

PF

Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara
kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.

Umat

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

GB 392A

KHOTBAH
---saat teduh merenungkan firman Tuhan --JAWABAN UMAT
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Nyanyian Jemaat

“BATU PENJURU GEREJA”

Pengakuan Iman Rasuli
Doa Syafaat

(berdiri - duduk)
(diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan Doxology 389A )

Ajakan Memberi Persembahan
P4
………
Pujian
“INILAH UNGKAPAN SYUKURKU”
GB 84
Semua 1. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepada-Mu;
‘ku berikan dari hatiku, terimalah.
‘Ku persembahkan kepada-Mu dengan seluruh jiwa ragaku.
Kiranya berkenan di hadirat-Mu
--- umat memberikan persembahan, setelah terkumpul, bait kedua dinyanykan---
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Semua 2.

Ajarlah aku, ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu
untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia.
Utuslah aku, ya Tuhanku
menolong orang miskin dan lemah.
Pakailah diriku turut maksud-Mu.

Doa Persembahan Syukur
P4

Jemaat Berdiri
Jemaat duduk
PENGUTUSAN

Warta Jemaat
Amanat Pengutusa
PF
…..
Nyanyian
DALAM ROH YESUS KRISTUS
GB 285
(Jemaat saling menyentuhkan telapak tangan dengan saudara di kiri kanan)
Semua 1. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap,
dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap,
mendoakan semua jadi satu kelak.
Refrein.
Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya
dalam kasih Tubuh Kristus yang Esa.
(Jemaat saling bergandengan tangan dengan saudara di kiri kanan)
2. Kita jalan bersama bergandengan erat,
kita jalan bersama bergandengan erat,
menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Refr.
(Jemaat saling merangkulkan tangan di bahu saudara di kiri kanan)
3. Kita bahu-membahu melayani terus,
kita bahu-membahu melayani terns,
Kita saling membela dalam kasih kudus. Refr.
(Jemaat saling bergandengan tangan dan mengangkat tangan ke atas bersama)
4. Puji Bapa sorgawi, Pemberi kurnia!
Puji Yesus, Mesias, Penebus dunia!
Puji Roh, Pemersatu dalam kasih baka! Refr.
BERKAT
Umat AMIN

GB. 402A

Jemaat tetap berdiri sampai Alkitab dan Petugas Ibadah di pintu keluar
Umat mengambil saat teduh
Salam Persekutuan
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