GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT

TATA IBADAH
PERSIAPAN



IBADAH HARI MINGGU VIII SESUDAH PENTAKOSTA

Doa pribadi warga jemaat
Para pelayan berdoa di konsistori

UCAPAN SELAMAT DATANG
P2
Presbiter bertugas mengucapkan selamat beri
Minggu VIII Sesudah Pentakosta.
Di dalam ibadah hari ini akan mengingat dan m
HUT Pelayanan Kategorial Gerakan Pemuda
yang ke 71 (15 Juli 1950 – 15 Juli 2021).
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini
berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati
Pemberita Firman pada ibadah ini adalah
Pdt Vera T Kaya Loupatty

 UNGKAPAN SITUASI
P2
Kasih Tuhan yang tak berkesudahan,
telah menembus batas-batas waktu, tempat da
Tuhan menghimpunkan kita semua,
dalam persekutuan-Nya yang kudus.
PKB

Syukur Hari Ulang Tahun ke-71
PELKAT Gerakan Pemuda GPIB
(15 Juli 1950 – 15 Juli 2021)
MINGGU, 18 JULI 2021

Kasih yang sama, telah meneguhkan hati kita se
untuk menempa diri dalam Gerakan Pemuda G
15 Juli akan selalu diingat.... sebagai hari, ketik
menjadikan para Pemuda sebagai rekan sekerja
membangun tubuh Kristus.
(Jika memungkinkan menampilkan gambar 1: f
pembentukan GP atau pertemuan GP jaman du

PA

Kami berharap, Kakak-kakak Gerakan Pemuda saat ini,
mampu mengatasi setiap masalah,
agar nanti kami dapat berdiri dengan kuat,
menghadapi masalah yang akan datang.
(Jika memungkinkan menampilkan gambar 2: kebersamaan
Gerakan Pemuda di jemaat masing-masing)

 NAS PEMBIMBING
1 Petrus
PF
Layanilah seorang akan yang lain, sesuai denga
yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pe
baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang ya
baiklah ia berbicara sebagai orang yang menya
firman Allah; jika ada orang yang melayani, ba
melakukannya dengan kekuatan yang dianuger
supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu k
Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan ku
selama-lamanya! Amin

-saat hening-

 Mars GP GPIB

MENGHADAP TUHAN

 SALAM
PF
Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dar
dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engka
Jmt
dan menyertaimu juga

 AJAKAN BERIBADAH
P2
Mari, kita berdiri, menghadap Tuhan,
Yang Mahakuasa!
NYANYIAN JEMAAT
 GB 5
BERNYANYILAH BIDUAN MUDA MUDI
Bernyanyilah biduan muda mudi
Penciptamu hendaklah kamu puji
Bernyanyilah, bernyanyilah

 Nyanyian Jemaat
 GB 222 : 1 YA TUHANKU, KENALILAH HAM
Ya Tuhanku, kenali hamba-Mu;
ujilah hati dan pikiranku.
Pabila ‘ku berdosa, bercela,
sucikan aku dan bebaskanlah.

prosesi Alkitab dibawa masuk
Perempuan Bergaunglah paduan suara kami
Laki-laki
Kepada-Mu, Ya Bapa yang surgawi
Bersama
“Engkau besar, termulia”.

 DOA HARI INI
P2
Dengan kerendahan hati,
mari kita mengakui kegagalan kita
untuk memuliakan Tuhan dan menjadi rekan s

Perempuan Penuh syukur, ungkapan hati kami.
Laki-laki
Tembang mazmur selalu harus naik
Semua
dengan merdu ke TahtaMu

PKB

 VOTUM
PF
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi,
Jmt

Amin KJ 476
3

Ya Tuhan,
kami bersyukur atas kesempatan
yang Engkau berikan untuk melayani-Mu.
Namun dalam pelayanan ini,
kami tak sepenuhnya mampu
untuk meneladani kehidupan Sang Putera Yang

Tuhan Yesus Kristus.
Kami dikekang oleh diri kami sendiri,
Sehingga tak mampu melampaui batas
untuk membagikan kasih-Mu.

NYANYIAN JEMAAT
 GB 222: 2,3
YA TUHANKU, KENALILAH
Terpujilah nama-Mu, Tuhanku,
kar’na ‘Kau hapus dosa-dosaku.
Penuhilah ‘ku dengan Firman-Mu,
agar semakin memuliakan-Mu.

-saat heningPKP

Bagaikan seorang Ibu, Engkau mengasuh kami,
agar kami siap untuk mandiri.
Tetapi, kami tidak memberikan ruang bagi anak-anak kami,
untuk menjadi mandiri secara rohani.
Kami membatasi mereka
untuk turut membangun tubuh Kristus.

Jadikanlah hidupku milik-Mu.
Isi hatiku dengan kasih-Mu.
Singkirkanlah segala congkakku;
ya Tuhan, tinggallah di dalamku.

-saat heningGP

PEMBERITAAN FIRMAN TUHA

Sebagai rekan sekerja-Mu,
Engkau lengkapi kami dengan berbagai talenta,
untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu
bagi segenap ciptaan.
Namun, kami sering tidak mau mendengar suara-Mu,
sehingga talenta yang Kau berikan,
kami simpan untuk diri kami sendiri,
bahkan tidak mau kami kembangkan.

 DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
 PEMBACAAN ALKITAB
PF
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar Firm
yang dibacakan dari alkitab. Haleluya!
NYANYIAN JEMAAT
 KMM 41 HALELU, HALELU
Perempuan Halelu, halelu, halelu, haleluya,
Laki-laki
puji Tuhan!
Perempuan Halelu, halelu, halelu, haleluya,
Laki-laki
puji Tuhan!
Puji Tuhan,
Perempuan Haleluya!
Laki-laki
Puji Tuhan,
Perempuan Haleluya!
Laki-laki
Puji Tuhan,
Perempuan Haleluya!
Semua
Puji Tuhan!

-saat heningP2

Namun kasih-Mu yang tak terbatas itu,
terus merengkuh kami dalam dekapan kasih-Mu.
Sejauh timur dari barat,
demikian dijauhkan-Nya dari pada kita pelanggaran kita.
Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian
TUHAN sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Amin.
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P3
PF

Bacaan Alkitab Hari ini dari Injil Matius 25: 14-18 yang
menyatakan...(dibacakan oleh AGP)
Demikian pembacaan Alkitab.
Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam
di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.

NYANYIAN JEMAAT
 GB 392a KEPADAMU PUJI – PUJIAN
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.
 KHOTBAH
PF
………….

 PENGAKUAN IMAN
PF
Jemaat, silakan berdiri untuk bersama semua
di segala waktu dan tempat, kita mengaku
Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati dan
masing orang berkata : ……..
DOA SYAFAAT

GP dan PF menjadi pendoa syafaat.
PF

duduk

-saat teduh – tanpa diiringi musik-

Jmt
PF

………
Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon
Dengarlah Doa kami
Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuh
Juruselamat, yang telah mengajar kami berdoa
KAMI….. (diakhiri dengan doxologi)

NYANYIAN JEMAAT
 KJ 475:1,2
KAR’NA ENGKAULA
Kar'na Engkaulah yang empunya kerajaan da
Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Am

JAWABAN UMAT
 NYANJIAN JEMAAT
 GB 281:1,2
MARI, HITUNGLAH TALENTA
Mari, hitunglah talenta yang kau t’rima dari Tuhan.
Satu, dua atau lima, kita haruslah menggandakan.

 PENGUCAPAN SYUKUR
P4
Mari kita bersyukur karena Tuhan, atas kasih-N
berkesudahan bagi kita.
Bersyukurlah atas kesempatan dan talenta yang
oleh-Nya,
untuk turut membangun tubuh Kristus.

Refrain

Tuhan telah percayakan kepada setiap orang.
Ragam talenta dib’rikan: dikembangkan,
digandakan dan dipelihara

Mari persembahkan diri dan karya kita,
Firman Tuhan Roma 12:1 mengingatkan kita: .
(dibacakan oleh GP) “Karena itu, saudara-saud
kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, sup
mempersembahkan tubuhmu sebagai persemba
hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada
adalah ibadahmu yang sejati.”

Tubuh, jiwa dan ragamu, ilmu, bakat, ket’rampilan,
semuanya berkat Tuhan senantiasa dipelihara.
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Mari umat Tuhan, persembahkanlah hidupmu
bagi kemuliaan nama-Nya!

P4

Persembahan Bapak, Ibu dan saudara dapat diserahkan
kepada Bendahara PHMJ (Pnt. Dominggus Huwae) atau
dapat dikirim ke Rekening. Mandiri an. GPIB ABRAHAM
No. 163-00-0127927-5

Mari kita berdiri
untuk mempersembahkan seluruh hidup kita ba
Ya Tuhan, Yang Mahakuasa,
yang melimpahi hidup kami dengan kasih-Mu,

NYANYIAN JEMAAT
 KJ 365b: 1,3 & 5,6
TUHAN, AMBIL HIDUPKU
1. Tuhan, ambil hidupku
dan kuduskan bagi-Mu;
pun waktuku pakailah
memuji-Mu s’lamanya.
3. Buatlah suaraku
hanya mengagungkan-Mu
dan sertakan lidahku
jadi saksi Injil-Mu.

umat memberi persembahan,

Jmt

Inilah seluruh hidup
yang kami persembahkan bagi-Mu.

GP

Tolonglah kami untuk memelihara hati dan pik
di sepanjang hidup yang kami jalani.

Jmt

Pakailah hidup kami
untuk terus mewartakan kuasa-Mu.

GP

Pakailah hidup kami untuk menunjukkan kasih

Jmt

Pakailah hidup kami
untuk menyatakan damai sejahtera-Mu
bagi segenap ciptaan. Amin.

PENGUTUSAN

 WARTA JEMAAT
 Pesan MS GPIB Dalam Rangka Hut Ke-71 Pelkat G

5. Kehendak-Mu sajalah
dalam aku terjelma;
jadikanlah hatiku
takhta kebesaran-Mu.

 AMANAT PENGUTUSAN
PF
Jemaat, ibadah yang kita laksanakan bersama,
memaknai kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Ye
".... Aku telah menetapkan kamu supaya kamu
menghasilkan buah dan buahmu itu tetap" (Yoh

6. Limpah-ruah kasihku
kuserahkan pada-Mu:
diriku seutuhnya
milik-Mu selamanya.
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NYANYIAN JEMAAT
 KMM 101: 1,3 T’RIMA KASIH, YA TUHANKU
1. T’rima kasih, ya Tuhanku,
atas hari pemberian-Mu.
Hari baru limpah rahmat dan
dipenuhi oleh kasih-Mu.
Kau curahkan pada umat-Mu,
Kau curahkan pada umat-Mu.
3. ‘Kan kupakai waktu itu
melakukan tanggung jawabku
dan menolong sesamaku
menurut firman serta karya-Mu,
kar’na itu makna kasih-Mu,
kar’na itu makna kasih-Mu.
 BERKAT
PF
Arahkanlah Hati dan pikiranmu kepada Allah, serta
terimalah berkatnya
“Kasih karunia dan damai sejahtera dari Kristus Sang Pemuda
Agung, Kasih Allah Bapa dan Persekutuan dalam Roh Kudus
menyertai kamu sekalian dari sekarang kekal selamanya “
NYANYIAN JEMAAT
 KJ 478a AMIN, AMIN, AMIN
Amin, amin,amin.
Amin, amin, amin.
Amin, amin, amin.
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