GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT
Musyawarah Pelayanan Jakarta Selatan

TATA IBADAH HARI MINGGU
Hari Minggu ke-24 sesudah Pentakosta
Minggu, 20 November 2022
PERSIAPAN
 Presbiter bertugas menyambut Jemaat yang datang beribadah dan
mempersilakan jemaat sebelum memasuki ruang ibadah untuk mengikuti
ProKes dengan panduan dari Tim SatGas
 Doa pribadi
 Pengenalan lagu dipandu oleh pelayan musik
 Doa Konsistori
...
UCAPAN SELAMAT DATANG
P2
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Presbiter bertugas
GPIB Jemaat “KHARISMA” mengucapkan selamat datang dan selamat
beribadah di Hari Minggu XXIV sesudah Pentakosta.
Pelayan Firman dalam ibadah ini adalah:
Pkl. 06.00 WIB : Pdt. Pauline Kaloh-Gerungan
Pkl. 09.00 WIB : Pdt. Sonya Sitaniapessy
UNGKAPAN SITUASI
P2
Dengan rahmat dan tuntunan Allah, kita terpelihara sampai kini.
Sepuluh bulan jelang akhir tahun 2022, dalam suka-duka hidup,
kesakitan dan pemulihan dunia ini, Tuhan terus berkarya!
Ia menata hati dan merajut kasih kita yang percaya dalam Kristus.
Demikian kita bersaksi dan terus melayani.
Sebagai warga GPIB yang sedang memenuhi panggilan dan
pengutusan Tuhan, ingin meningkatkan sinergi melalui pelayanan di
tengah budaya digital.
Mari membaca kembali tentang pemberitaan PETRUS dan
menemukan, lalu mengalami hikmat juga berkat Allah hari ini.
Allah tidak meminta kita meningkatkan pengetahuan demi
kepentingan pengetahuan. Dia meminta kita meningkatkan
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pengetahuan agar dapat bertumbuh menjadi orang yang produktif,
penuh kasih, dan memusatkan hidup pada Allah.
Digitalisasi: ruang offline dan online memiliki peluang di mana gereja
memiliki cara pandang baru dalam memandang realitas Allah
yang melampaui segala yang ada.
Waktunya kita sebagai gereja memberikan manfaat baru membangun,
menguatkan, memulihkan dan menggembalakan untuk menguatkan
iman percaya.
Pengetahuan membawa kita kepada kebijaksanaan, tapi kita butuh
lebih dari hati yang penuh iman.
...
AJAKAN BERIBADAH
P2
Jemaat Tuhan, marilah berdiri, untuk menyambut Firman Tuhan
hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
MENGHADAP TUHAN
JEMAAT MENYANYI
KJ 7 : 1, 4 “YA TUHAN, KAMI PUJI NAMAMU BESAR”
Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar.
Ya Bapa, makhluk-Mu menyanyi bergemar.
Langit, buana, laut bersyukur semua,
malaikat segenap memuji Dikau jua.
Kemuliaan-Mu tetap senantiasa.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Mahakuasa!
Prosesi membawa Alkitab
dan para pelayan memasuki ruang ibadah
\

Ya Roh Kudus, berilah iman yang teguh,
sucikan kami di persekutuan-Mu,
supaya kami jangan mengandalkan diri
dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri.
Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kauberikan
Kepenuhan harapan yang kami nantikan.
VOTUM
PF
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. MAZMUR 124:8
KJ 476a
J

1 . | 1 . |
A - min!
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NAS PEMBIMBING
2 PETRUS 1:5
PF
Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha
untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan,
dan kepada kebajikan pengetahuan
SALAM
PF
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus,
Juruselamat kita, menyertai kamu.
J
Dan menyertaimu juga
JEMAAT MENYANYI
KJ 405 : 1,2
“KAULAH, YA TUHAN, SURYA HIDUPKU”
Kaulah, ya Tuhan, Surya hidupku; asal Kau ada, yang lain tak perlu.
Siang dan malam Engkau kukenang; di hadirat-Mu jiwaku tenang!
Kaulah Hikmatku, Firman hidupku; Kau besertaku dan 'ku beserta-Mu.
Engkau Bapaku, aku anakMu; denganMu, Tuhan, 'ku satu penuh.
duduk
PENGAKUAN DOSA
P2
Jemaat Tuhan,
marilah kita tertunduk di hadapan Allah Mahakasih …
Bapa Mahabaik,
ini umat-Mu, yang rajin belajar, giat bekerja dan berhasil sukses.
Kami sudah diperkaya dengan ilmu pengetahuan dan pergaulan luas,
tapi kami mengaku: sering kami bersikap sombong dan angkuh.
...
Sesungguhnya kami selalu membutuhkan keramahan,
perkataan manis, uluran tangan persahabatan;
harusnya kami sedia menolong, menguatkan yang lemah
dan pendorongan semangat …
...
Tapi dalam banyak hal, kami melupakan kasih Yesus …
tidak berbela rasa dan menjauh dari kepedulian kepada orang lain.
...
KJ 467
Semua  Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku,
dan kehendakku jadi panduku, ampunilah.
Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah,
pikiran dan tuturku bercela, ampunilah.

...
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P2

Bapa Mahakasih,
kembalikanlah ingatan kami akan kasihku yang mula-mula,
sebagaimana Engkau mengajarkan kami mengasihi kepada-Mu,
dan mengasihi sesama seperti diri sendiri.
Tolonglah kami, ya Allah,
untuk melupakan kekurangan dan kesalahan orang lain,
lalu mampukan kami untuk rela mengampuni musuh kami.
Biarlah kami rasakan kehadiran Allah dan mengalami damai Kristus.

Semua  Dan hari ini aku bersembah serta pada-Mu, Bapa, berserah,
berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin.
BERITA ANUGERAH
PF
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat,
dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam
DANIEL 9 : 9, yang menyatakan:
“Pada Tuhan, Allah kami, ada kesayangan dan keampunan,
walaupun kami telah memberontak terhadap Dia”
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama
Bapa, Anak dan Roh Kudus.
J

Syukur kepada Tuhan, Amin.

JEMAAT MENYANYI
GB 46
“TUHAN YESUS SAYANG”
Tuhan Yesus sungguh sayang padaku,
aku juga sayang pada-Nya.
Tuhan Yesus s’lalu jaga diriku, aku aman dilindungi-Nya.
Ia mengajarkanku menyenangkan hati-Nya
dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut,
Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya
agar aku memuliakan nama-Nya.
PERINTAH HIDUP BARU
PF
Marilah berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti
tertulis dalam MATIUS 5 : 3 -12, yang menyatakan :
"Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena
merekalah yang empunya Kerajaan Sorga. Berbahagialah orang
yang berdukacita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah
orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi.
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J

Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran,
karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang
murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan.
Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan
melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai,
karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah
orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah
yang empunya Kerajaan Sorga. Berbahagialah kamu, jika karena
Aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala
yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu
besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi
yang sebelum kamu."
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia
KJ 242
Muliakan Allah Bapa, muliakan Putr'a-Nya, muliakan Roh Penghibur,
Ketiganya Yang Esa! Haleluya, puji Dia kini dan selamanya!
Duduk
PEMBERITAAN FIRMAN

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PF …
PEMBACAAN ALKITAB
PF
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhanyng
dibacakan dari Alkitab. HALELUYA
KJ 349
J
Haleluya! Pujilah Tuhanmu - Haleluya! Pujilah Tuhanmu!
Haleluya! Amin. Haleluya! Amin. Haleluya! Amin!
P3

Bacaan Alkitab hari ini dari 2 PETRUS 1: 3-8, yang menyatakan ……..
Demikianlah pembacaan Alkitab.

PF

Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam
hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.
KJ 474
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa,
Put'ra, Roh Kudus sampai kekal abadi.
duduk

J
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KHOTBAH
IMAN, PENGETAHUAN DALAM
RUANG OFFLINE dan ONLINE

…. hening sejenak

JAWABAN JEMAAT
JEMAAT MENYANYI
GB 235 : 1, 2
do = d
1

“BETAPA KAYA HIKMAT TUHAN”
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Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia
dan bagi-Nya kemuliaan sampai selama-lamanya.
Ya! Sampai selama-lamanya.
PENGAKUAN IMAN RASULI
DOA SYAFAAT

berdiri --- duduk

... Dox ♫ KJ 475
PENGUCAPAN SYUKUR
P4
Jemaat, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan
dengan sukacita. Ingatlah firman Tuhan dalam YAKOBUS 1:17,
“Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang
sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala
terang; pada-Nya tidak ada perubahan atau bayangan karena
pertukaran”.
Kita yang dikasihi dan diberkati Allah; mari bersyukur dengan
kesediaan berbagi kebaikan. Tuhan memberkati saudara dan
persembahan saudara.

-6-

JEMAAT MENYANYI
GB 117 : 1-3, 10
do = f
5
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“AJAR KAMI MELAKUKAN FIRMANMU”
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Ajar kami hidup rukun, damai dan tent'ram,
pun di mana kami ada nyata kasih-Mu.
kesempatan Jemaat memberi persembahan
Sukarela, Syukur / Persepuluhan
Ajar kami tidak sombong, angkuh dan bebal,
tapi hidup bijaksana, s'lalu merendah.
Ajar kami mau peduli pada yang lemah,
yang tersisih kami rangkul dalam kasih-Mu
DOA SYUKUR
P4
Jemaat, mari kita berdiri dan membawa persembahan kita kepada
Tuhan dalam doa:
Allah sumber berkat, Ya Kristus, Tuhan kami.
Kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan
mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini,
serta urapilah mereka yang mengelola dan menggunakannya, agar
sesuai kehendak-Mu, untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu.
A m i n.
duduk
PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
P5
...
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AMANAT PENGUTUSAN
PF
Jemaat Tuhan, sebagai tanda kesediaan untuk diutus Tuhan,
marilah berdiri . . .
JEMAAT MENYANYI
GB 117 : 11-13 “AJAR KAMI MELAKUKAN FIRMANMU”
Ajar kami memahami orang berkeluh
dan memb’rikan pengharapan bagi yang perlu.
Ajar kami tak andalkan kuasa dunia,
tapi mau bergantung pada kuasa kasih-Mu.
Utus kami, Jurus'lamat, jadi saksi-Mu,
memb'ritakan kes'lamatan bagi dunia.
BERKAT
PF
...
J

♫ GB 402a

Amin – amin - amin.
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