GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT

Jemaat “KHARISMA” Jakarta Selatan

IBADAH HARI MINGGU
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9 Januari 2022
TATA IBADAH
PERSIAPAN
 Tim SatGas menyambut jemaat dengan mengikuti Prokes
 Doa para presbiter di konsistori
UCAPAN SELAMAT DATANG
P2
Selamat Jemaat sekalian,

Seluruh presbiter GPIB Jemaat Khasrisma mengucapkan selamat
beribadah di Hari Minggu pertama sesudah Epifani.
Kiranya kesetiaan kita beribadah kepada TUHAN,
berkenanan bagi Allah; dan ungkapan syukur yang nyatakan kepadaNya tidak berhenti - sebab IAlah sumber hidup dan keselamatan dalam
nama Yesus.
Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pdt. Maureen S.
Rumeser-Thomas, Fungsionaris Ketua III MS XXI GPIB
Dengan kesediaan beribadah kita dituntun tema sepanjang Minggu ini:
“BERANI TAMPIL BEDA”

Instrumentalia KJ 262
Ajakan Berbakti
P-2
Jemaat Tuhan, silakan berdiri … Marilah menyambut Firman Tuhan di

antara kita, dengan pujian yang memuliakan nama-Nya!
KJ 262
KOTA SION, KOTA ALLAH
Kota Sion, kota Allah, puri agung dan tenar,
kau dipilih tempat tinggal oleh Yang Maha Besar.
Kau berdiri atas Cadas yang abadi dan teguh,
tiada tertembus musuhmu tembok kes'lamatanmu.

--- prosesi membawa Alkitab,
simbol kehadiran Tuhan, dipercayakan kepada PF
Putera serta putrimu cukup akan air sejuk.
Yang bersumber pada kasih, pantang takut dan keluh.
Siapa akan haus lagi, bila ada air sedap?
Rahmat, seperti Sumbernya tak henti, akan tetap.
VOTUM
PF
Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,
yang menjadikan langit dan bumi.
Jmt

MAZMUR 124:8

1 . | 1 . ||
A min.

NAS PEMBIMBING
BILANGAN 14:8
PF
Jika TUHAN berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke

negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang
berlimpah-limpah susu dan madunya.

SALAM
PF
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita,
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Jmt

dan menyertaimu juga.
KJ 262
KOTA SION, KOTA ALLAH
Tiap rumah terselubung oleh awan yang pekat.
Ada api menerangi Allah pun tetap dekat.
B'ri naungan pada siang, b'ri terang dalam gelap;
manna pun dib'ri makanan atas doa yang tetap.
Yesus, bila k'lak pun aku jadi warga kota-Mu,
walau dunia menekanku, 'kan kupuji nama-Mu.
Kebesaran anak dunia akan hilang dan lenyap.
Hanya harta warga Sion dan sukanya yang tetap.

jemaat duduk
DOA HARI INI
P2
...
GB 68
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‘Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku,
dalam kasih, kebenaran, pengampunan, kekudusan,
dalam Yesus hidupku.

hening …

PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PF
...

Jemaat Tuhan, silakan berdiri …
untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Haleluya!

GB 394

Jem

Haleluya, Haleluya, pujilah Tuhan-Mu s’lamanya, haleluya!
Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya,
Pujilah Tuhanmu, s’lamanya, Haleluya!

PEMBACAAN ALKITAB
P3
Bacaan Alkitab hari ini, dari kitab Perjanjian Baru:

BILANGAN 14 : 1-10, menyatakan: . . . . .
Demikianlah pembacaan Alkitab

PF

Jem

Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam
shatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.

KJ 48
Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula kini dan terus
dan kekal selama-lamanya. Amin

duduk
KHOTBAH

“BERANI TAMPIL BEDA”
saat teduh …
Nyanyian Jemaat
GB 277
FIRMAN ALLAH SUDAH KAUDENGAR
Firman Allah sudah 'kau dengar. Laksanakan dalam hidupmu.
Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu.

Refrain

Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu;
wartakan karya kasih-Nya.
Roh kudus menolongmu dan memimpin langkahmu;
majulah tetap teguh.

Firman Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu.
sangkal diri sebagai hamba-Nya; jadi saksi setia dan tekun.
Pengakuan Iman
DOA SYAFAAT
PF
...

semua berdiri … duduk
DOX GB 389b

PENGUCAPAN SYUKUR
P4
Jemaat saatnya kita mengucap syukur melalui pemberian kita.
“Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam
pelataran-Nya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah
nama-Nya!”

MAZMUR 100:4

Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita masing-masing
KJ 138
YESUS T’LAH DATANG
Yesus t'lah datang memb'ri sukacita;
Alfa, Omega dan Firman kekal. Allah sejati dan Maha Pencipta
Bagai manusia kita kenal!
Sorga dan bumi, siarkan berita:
Yesus t'lah datang memb'ri sukacita!

.... kesempatan membawa persembahan khusus
dan persembahan sukarela

Yesus t'lah datang, Pahlawan mulia;
puji kuasa-Nya, seg'nap mahluk-Nya! Juruselamatmu hanyalah Dia;
pintu hatimu bukakan seg'ra! Lihat, mahkotamu sudah sedia;
Yesus t'lah datang, Pahlawan mulia!
DOA SYUKUR
P4
Jemaat Tuhan, silakan berdiri …, kita berdoa kepada Tuhan:
Ya Tuhan, Sumber anugerah dan berkat,
ke hadapan-Mu kami bawa persembahan syukur,
yang telah kami berikan dengan tulus hati.
Terima dan kuduskanlah tanda syukur ini,
Berkatilah kiranya penatalayanannya, agar terpakai
untuk menunjang pelayanan dan kesaksian yang
berlangsung dalam persekutuan kami di mana pun.
Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin

semua duduk

PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
PESAN PENGUTUSAN
PF
....
KJ 413
TUHAN, PIMPIN ANAKKU
Tuhan, pimpin anak-Mu, agar tidak tersesat.
Akan jauhlah seteru, bila Kau tetap dekat

Refrein

Tuhan pimpin! Arus hidup menderas;
Agar jangan 'ku sesat, pegang tanganku erat.

Hanya Dikau sajalah Perlindungan yang teguh.
Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh.
BERKAT
PF
. . .
Jmt

Amin – amin – amin

KJ 478b

Meninggalkan gereja dengan memperhatikan protokol kesehatan.
(tanpa salam, jaga jarak, tidak berkumpul)

