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

TATA IBADAH HARI MINGGU

MINGGU, 20 JUNI 2021

1

Persiapan



Sebelum kebaktian, orang tua membagi tugas kepada seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam
liturgi.
Setiap keluarga mengambil saat teduh….

Ucapan Selamat Datang
Ibu

Syukur kepada Tuhan yang terus menjaga kita dan memampukan kita untuk
kembali berkumpul, sehati beribadah kepada-Nya di hari Minggu IV Sesudah
Pentakosta. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan
syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita.
Mari kita berdiri memuliakan Tuhan …

MENGHADAP TUHAN
Ajakan beribadah
Ayah Mari berdiri untuk menyambut Firman Tuhan yang hadir
persekutuan ini.

di tengah

GB 12:1-2 “Masuklah Semua Menghadap Tuhan”
Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya;
Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan takhta-Nya
Dalam kekudusan dan kebenaran sujudlah kepada-Nya
Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, kini dan selamanya
Nas Pembimbing

Mazmur 33 : 8-9

Ayah “Biarlah segenap bumi takuit kepada TUHAN, biarlah semua penduduk dunia
gentar terhadap Dia! Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi; Dia memberi
perintah, maka semuanya ada”
duduk

Doa Hari Ini
Ibu

Mari kita menaikan doa kita kepada Tuhan:
Puji dan syukur kami ucapkan atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami naikkan
doa ini dengan kerendahan hati kami, di dalam keterbatasan diri dan kekuatan
kami.
Kami tahu bahwa setiap hari baru adalah bukti kasih-Mu atas diri kami, agar
kami bisa memperbaiki sikap dan perbuatan kami. Dampingilah di sepanjang
hari ini ya Bapa, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami ucapkan adalah
kebenaran yang semuanya bersumber daripada-Mu. Semoga kami bisa
menjadikan berkat bagi sesama kami, mewartakan kabar sukacita. Inilah doa
syukur kami di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin
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 GB 52

“Hai, Dengarlah Anakku”

Reff Hai, dengarlah anakku,
Nasihat yang dib’rikan orang tuamu,
Kar’na panjang umurmu
Serta sejaht’ra ditambahkan padamu
Janganlah kiranya kasih dan setia
Serta kebajikan meninggalkanmu
Tuliskanlah itu dalam hatimu
Serta kalungkan itu pada lehermu
…saat teduh…

PEMBERITAAN FIRMAN
Doa Mohon bimbingan Roh Kudus
Ayah . . .
Pembacaan Alkitab
Ayah Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Kitab
Nehemia 3 : 1-8 menyatakan
Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar
Firman Tuhan dan yang melakukannya. HALELUYA!
Semua

 GB 393 “Haleluya”
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah!
duduk

Khotbah
RENUNGAN
KETIKA TUHAN MENGGERAKKAN HATI
Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya.
Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel (ay.1)

Salah satu pergumulan berat Israel terjadi ketika raja Nebukadnezar dari
Babilonia menyerang dan memporak-porandakan tembok dan gerbang Yerusalem.
Mereka merusak Bait Tuhan dan mengangkut sebagian umat Israel ke Babilonia
sebagai tawanan. Di masa pembuangan itu (538-433 BC*), tampillah Ezra, Nehemia
dan Ester. Masa kemasygulan berubah setelah Babilonia ditaklukkan oleh bangsa
Persia. Hal itu memberikan harapan baru, keleluasaan bagi umat Israel (2 Tawarikh
36 : 22,23 identik dengan Ezra 1 : 1-2). Perubahan yang mencengangkan ini terjadi
karena Tuhan menggerakkan hati Koresh, raja Persia wujud penggenapan Firman
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oleh nabi Yeremia (Yer. 25 : 11, -29:10). Melalui peristiwa ini, Israe l belajar
memahami sejarahnya bersama Tuhan.
Terjadi tiga gelombang umat Tuhan yang kembali ke Yerusalem, tanah
leluhurnya. Kelompok pertama kembali bersama Zerubabel (538/7 BC). Kelompok
kedua kembali bersama Ezra (458 BC). Kelompok ketiga kembali bersama Nehemia
(445 BC). Pembangunan kembali Yerusalem oleh umat yang kembali itu seringkali
dihambat musuh di sekitar mereka, namun demikian, misi pembangunan tetap
berlanjut. Tembok dan pintu gerbang kokoh diperlukan bagi pertahanan berlapis
terhadap ancaman musuh yang menerobos masuk merusak Bait Tuhan, pusat ibadah
umat.
Perhatikan! Partisipasi umat meliputi keluarga, perorangan, imam besar, para
imam, saudara-saudaranya, ahli emas, pedagang, penguasa juga kaum perempuan.
Tuhan yang menyentuh hati raja Koresy, menggerakkan sanubari Nehemia dan umatNya di masa silam, Ia juga berkenan menggerakkan hati nurani dan potensi kita
masing-masing guna membangun karya bersama di masa kini bagi kemuliaan namaNya.

…saat teduh…

JAWABAN JEMAAT
 GB 252 “Berpeganglah Pada Janji Tuhanmu”
Beperganglah pada janji Tuhanmu
Di sepanjang masa Ia beserta
Angkatlah pujian, puji nama-Nya
Berpeganglah pada janji-Nya
Reff

Jangan bimbang, berpeganglah
Pada janji Jurus’lamat
Jangan bimbang, percaya pada
Janji Tuhanmu

Pengakuan Iman
Ayah

Bersama semua orang percaya disegala waktu dan tempat, mari berdiri untuk
mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut
masing-masing berkata: ”Aku percaya….”

Doa Syafaat
Ayah ........ Ya Tuhan, dalam pengasihanMu, kami mohon :
Kel

duduk

Dengarlah Doa kami
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Ayah

Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat, yang
telah mengajar kami berdoa :

Semua Bapa kami yang di sorga . . .(diakhiri dengan Dox GB 389 a)
Kar’na Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai s’lama-lamanya. Amin.
Pengucapan Syukur
Adik

Kita patut mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan, atas berkat dan
penyertaan-Nya dalam hidup kita, marilah kita mempersembahkan
persembahan syukur untuk pekerjaan pelayanan Bait Tuhan seperti yang
tertulis dalam:

“Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang
dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.”
(1 Tesalonika 5 : 18).
Persembahan Keluarga dapat diserahkan kepada Bendahara PHMJ
(Pnt. Dominggus Huwae) atau dapat dikirim ke Rekening. Mandiri
an. GPIB ABRAHAM No. 163-00-0127927-5

 GB 88
Semua

“Bersyukurlah Pada Tuhanmu”

Bersyukurlah pada Tuhanmu
Bersyukurlah kar’na kasih-Nya
Persembahakan dirimu kepada-Nya
Sebagai peersembahan tulus dan benar,
Itu ibadah murni dan sejati
Yang berkenan kepada Tuhan-mu
Reff

Soraklah hai umat-Nya,
Bawa persembahan pada-Nya
Sambil bersukacita, sujud menyembah-Nya,
Ucapkan syukur puji nama-Nya

Doa Persembahan
Kakak Mari berdiri menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa

syukur. Kita berdoa:
Ya Allah, Bapa, Sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur
karena karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus
Kristus. Dia setia pada janji-Nya untuk memenuhi kami dengan kuasa
dan karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia
dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki.
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Kepada-Mu saja kami persembahkan pemberian kami. Terimalah ya,
Tuhan, dan pakailah hidup, kerja dan pelayanan kami untuk mendukung
dan berbagi kepada mereka yang membutuhkannya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
duduk

PENGUTUSAN
Amanat Pengutusan
berdiri
Ibu
Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, sebab Tuhan memanggil dan
mengutus kita untuk memberitakan Firman Tuhan dalam hidup kita seharihari.
 GB 114:1

“Di Setiap Janjiku”

Di setiap janjiku dan setiap doaku,
Juga langkah manku, Tuhan bersamaku
Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh,
Rahmat Tuhan beserta hanya anugarah-Nya
Reff

Tuhan b’ri anug’rah-Nya
Tuhan b’ri kuasa-Nya
Kristuslah di dalamku,
Aku menang bersama-Nya

Berkat
Ayah 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)
Semua

GB 402A
AMIN, AMIN, AMIN
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