GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT (G P I B)

TATA IBADAH
HARI MINGGU XIV SESUDAH PENTAKOSTA
&
SYUKUR HUT KE-61 PELKAT PELAYANAN ANAK

Tema : Anak GPIB Taat dan Menjadi Berkat
Sub Tema : Aku Bersemangat Karena Tuhan Memulihkanku

Minggu, 6 September 2020
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Ucapan Selamat Datang
P2

Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus! Salam sejahtera bagi kita
semua. Dengan penuh syukur Pemberita Firman dan pelayan bertugas
menyambut Saudara-saudara untuk beribadah.
Dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas Hari Ulang Tahun ke-61 tahun
Pelayanan Kategorial Pelayanan Anak GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi
perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat
bagi kehidupan kita.
Pemberita Firman dalam Ibadah ini adalah: Pdt. Vera Tresje KayaLoupatty

Ungkapan Situasi
Pelayan PA
Di tengah situasi dan kondisi baru saat ini, kami berterima kasih Tuhan terus
menyertai kami untuk semakin kreatif dalam mengajar adik-adik PA. Tentu ini
pengalaman baru dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami
kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi adik-adik.
Anak PA
Kami bersyukur dalam situasi yang berjauhan, Tuhan masih mengingatkan kami
untuk selalu rindu mengikuti IHMPA. Tentu kami rindu bertemu dengan Kakak
Pelayan dan teman-teman kami, namun kami bersyukur Tuhan masih
mengingatkan kami untuk taat mengikuti setiap aturan yang berlaku.
Pelayan PA & Anak PA
Kami bersyukur dalam usia 61 tahun Pelayanan Kategorial Pelayanan Anak
GPIB, Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja senantiasa menuntun kami untuk
menjadi Gereja yang terus melayani di tengah perubahan dunia.
Mars Pelkat PA
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MENGHADAP TUHAN
Ajakan beribadah
P2

Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah
persekutuan kita.

Jemaat Menyanyi GB 18 bait 1&4  “Marilah Bernyanyi Puji Tuhan”
1. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando
Pujilah Dia diatas tahtaNya yang mulia, puji Dia hai segala yang
bernafas
Refr

Pujilah Tuhan yang Mahatinggi dan Mahakuasa
Pujilah Tuhan yang Mahakasih dan murahati
Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan
Pujilah Dia segala yang bernafas

---Alkitab, simbol kehadiran Tuhan, dibawa masuk ruang ibadah diiringi instrumen--4. Dari timur maupun dari barat, di selatan maupun di utara;
Mari semua bersatu memuji nama Tuhan.
Puji Dia hai segala yang bernafas
Refr
Votum
PF

Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit dan
bumi. (Mzm. 124:8)

Jemaat :  A - min (KJ 476a)
Nas Pembimbing (Matius 19:13a)
PF

Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya Ia
meletakkan tangan-Nya atas mereka dan mendoakan mereka;

Salam
PF

Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus
Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. (I Tim. 1: 2)

J

dan menyertaimu juga.
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Jemaat Menyanyi KC 20:1,2  “Bapa Di Surga Mengasihiku“
1.

Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur!
Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat kubaca dalam Alkitab
Ref.
Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar.
Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku.

2.

Walaupun aku berjalan sesat, Yesus mencari diriku tetap
dan ‘ku kembali ke pangkuan-Nya kar‘na kulihat kasih-Nya mesra. Ref

--- duduk ---

Doa Hari Ini
P2

Jemaat, mari kita berdoa.
Ya Allah Tritunggal kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami bersyukur
meskipun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang
baru dalam beribadah namun penyertaan Tuhan terus dirasakan hingga
saat ini.
Kami diajak untuk semakin mengasah diri, menjadi pribadi yang taat dan
menjadi berkat bagi sesama. Kami pun semakin diajarkan untuk selalu
bersyukur dalam setiap keadaan termasuk ketika saat ini kami bersyukur
untuk 61 tahun Pelayanan Kategorial Pelayanan Anak. Kiranya kasih Allah
terus melingkupi kehidupan kami. Amin.

Jemaat Menyanyi KJ 57 “Yesus Lihat Umatmu”
1.

Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman,
dan arahkan pada-Mu hati dan seluruh ind’ra,
hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga.

PEMBERITAAN FIRMAN
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
Jemaat Menyanyi KC 280  “Tiap Waktu”
Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku
Siang, malam tak jemu, Yesus dengar doaku
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Pembacaan Alkitab
PF

Jemaat silakan berdiri untuk mendengar Firman Tuhan yang dibaca dari
Alkitab. Haleluya!

J

KC 127 HALELU, HALELU
Halelu, halelu, halelu, Haleluya, puji Tuhan!
Halelu, halelu, halelu, Haleluya, puji Tuhan!
Puji Tuhan, Haleluya! Puji Tuhan, Haleluya!
Puji Tuhan, Haleluya! Puji Tuhan.

P3

Bacaan Alkitab Hari ini dari Perjanjian Baru, Surat 1 Timotius 1:12-17
yang mengatakan : . . . . . .

(dibacakan oleh satu orang anak PA)
Demikian Pembacaan Alkitab.
PF

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

J

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

---- duduk --

KHOTBAH
Tema : Anak GPIB Taat dan Menjadi Berkat
Sub Tema : Aku Bersemangat Karena Tuhan Memulihkanku

---- saat teduh---

JAWABAN JEMAAT
Jemaat Menyanyi KC 22 bait 1&3 “Besarlah Kasih Bapaku”
1. Besarlah kasih Bapaku, selalu melingkupiku;
Dimana mana diriku, diasuh-Nya
3. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku;
‘Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku
Pengakuan Iman

(berdiri … duduk)
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Doa Syafaat

----- 1 orang anak PA berdoa untuk kesembuhan bagi orang yang sakit
khususnya orang yang terpapar virus corona, 1 orang Pelayan PA berdoa
untuk kesehatan bagi paramedis dan seluruh aparat yang terlibat dalam
penanggulangan virus corona juga kecukupan bagi jemaat yang terkena
dampak ekonomi akibat pandemi virus corona, dilanjutkan oleh Pelayan
Firman dan diakhiri Doa Bapa Kami dan Doxologi GB 389a ---Pengucapan Syukur
P4

Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, syukur dan
persembahan sukarela.
Pemazmur dalam Mazmur 50:23 mengatakan: “Siapa yang
mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku;
siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan
Kuperlihatkan kepadanya.”
Tuhan memberkati Saudara dan persembahan yang Saudara beri.

Jemaat Menyanyi GB 78 bait 2, 4 & 5  “Yesus Kristus Sumber Hidup”
Ref
2.

Yesus Kristus, Sumber Hidup, Jurus’lamat Dialah!
Dalam t’rangNya ada hidup; puji Dia s’lamanya!
Di naungan kasih Tuhan manusia berteduh;
dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Ref
(jemaat memberikan persembahan diiringi oleh instrument)

Ref

Yesus Kristus, Sumber Hidup, Jurus’lamat Dialah!
Dalam t’rangNya ada hidup; puji Dia s’lamanya!

4.

Ucap syukur hai umat-Nya dengan harta dan benda,
bahkan hidup seutuhnya persembahkan pada-Nya! Ref

5.

Utus kami, Jurus’lamat, menyebarkan kasih-Mu,
agar dunia ‘kan mengaku; Sumber Hidup, Engkaulah! Ref
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Doa Persembahan
P4

Jemaat, silakan berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang
telah dikumpulkan:
Ya Allah, Kepada-Mu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur
dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu.
Kuduskan dan berkatilah, ya Tuhan agar berguna untuk pelayanan kasih
dan keadilan serta pembangunan jemaat, Amin
---- duduk ---

PENGUTUSAN
Warta Jemaat
PESAN HUT ke 61 PELKAT Pelayanan Anak GPIB
Amanat Pengutusan
PF

---- berdiri ---

Marilah kembali dalam kehidupan sehari-hari serta mengingat Firman
Tuhan yang saudara dengar dalam kehidupan di keluarga, masyarakat,
dan gereja.

Nyanyian Jemaat KC 233:1&4  YESUS MENGINGINKAN DAKU
1. Yesus menginginkan daku bersinar bagi-Nya,

Dimanapun ‘ku berada, ‘ku mengenangkan-Nya.
Ref.

Bersinar, bersinar; itulah kehendak Yesus
bersinar, bersinar, aku bersinar terus.

4. Aku pun ingin bersinar dan melayani-Nya,
Hingga di sorga ‘ku hidup senang Bersama-Nya.

Ref

BERKAT
PF

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.”
(Bilangan 6 : 24 - 26)
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Jemaat Menyanyi GB 401 AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA
Amin, amin, ya, benar adanya, amin.
Amin, amin, ya, benar adanya, amin.

...... jemaat bersaat teduh dan tetap berdiri
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