GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT

(G P I B)

TATA IBADAH HARI MINGGU
PENUTUPAN BULAN PELKES GPIB
MINGGU III SESUDAH PENTAKOSTA
SAKRAMEN BAPTISAN

MINGGU, 26 JUNI 2022
09.00 WIB

PERSIAPAN
 Presbiter bertugas menyambut Jemaat yang datang beribadah dan
mempersilakan jemaat sebelum memasuki ruang ibadah untuk mengikuti
ProKes.
 Doa pribadi
 Pengenalan dan latihan lagu dipandu oleh Prokantor atau pemandu lagu
 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 III SESUDAH PENTAKOSTA.

Di dalam ibadah ini akan dilayankan Sakramen Baptisan bagi seorang
warga Jemaat dan Ibadah Penutupan Kegiatan Bulan Pelayanan dan
Kesaksian GPIB Tahun 2022.

Kiranya ibadah ini berkenan kepada Tuhan.
Pemberita Firman pada ibadah ini adalah
Pendeta MARTHINUS TETELEPTA, Ketua Majelis Jemaat KHARISMA.
keluarga Baptisan diundang masuk
Ungkapan Situasi
P2
Seluruh rangkaian kegiatan dalam bulan pelayanan dan kesaksian GPIB telah
selesai. Segala daya dan upaya telah kita maksimalkan dalam kerja layan
kita, namun pekerjaan yang sesungguhnya terus menanti untuk dikerjakan.
Untuk itu, semangat menjadi modal kita berpacu di tengah kerja layan. Dan
harapan, menjadi pengingat bahwa Sang Kepala Gereja menjamin
kehidupan para pekerja-Nya. Biarlah jerih lelah di ladang milik Tuhan ini
menjadi kesaksian iman bahwa kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan.
Ajakan Beribadah
P.2 : Jemaat Tuhan, mari berdiri menghadap Tuhan dan menyambut firmanNya hadir di tengah persekutuan kita.

MENGHADAP TUHAN
Jemaat Menyanyi
 GB. 9
“PUJILAH TUHAN, HAI JIWAKU”
Pujilah Tuhan, hai jiwaku;
pujilah nama-Nya yang kudus, segenap batinku.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku,
dan jangan kau lupakan s’gala kebaikan-Nya.
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…Prosesi membawa Alkitab dan para pelayan memasuki ruang ibadah ..
Tuhan ampuni kesalahanmu
dan penyakitmu juga disembuhkan oleh-Nya.
Dialah juga yang menebus hidupmu
dan bebaskan dari alam maut kejam.
VOTUM
PF
Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit
dan bumi.
Jem.
1 . / 1 . //
A – min
NAS PEMBIMBING
PF
“Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar.” (Matius 13:9)
SALAM
PF
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari
Tuhan Yesus menyertai kamu.
Jem.
dan menyertaimu juga.
Jemaat menyanyi
GB. 22
“BESAR DAN AJAIB”
Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah, yang Mahakuasa!
Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa!
Siapa tak takut, Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu?
Sebab hanya Kau yang kudus; semua bangsa akan datang
dan sujud menyembah, sujud menyembah,
sujud menyembah, Engkau, Tuhan
dan sujud menyembah, sujud menyembah,
sujud menyembah Engkau, Tuhan.
---- duduk 
Pengakuan Dosa
P2
Ya Bapa di Sorga, jika kami sebagai umat tidak hidup lebih benar daripada
mereka yang tidak beriman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru
Selamat, maka ampunilah kami.
Biarlah Engkau menahan amarah-Mu dan memberikan pengampunan-Mu
pada kami. Sebab kadang kami sengaja melawan kehendak-Mu.
Layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu.
Inilah permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon
pada-Mu ya Bapa di Sorga.
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GB. 33

“TUHAN ALLAH JANGANLAH”

Tuhan Allah janganlah, Kau menghukum aku
oh berapa lamakah, lanjut amarah-Mu ?
dosaku, murka-Mu, hapuskanlah itu oleh darah Kristus !
Allah Bapa, t’rimalah, puji dan syukurku.
Tuhan Yesus, Engkaulah, Penebus hidupku.
Roh Kudus, kuasa-Mu, sumber penghiburan. T’rima kasih, Tuhan!
BERITA ANUGERAH
PF
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat,

disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam
Mazmur 32 : 1-2 mengatakan …

Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya
ditutupi! Berbahagialah manusia, yang kesalahannya tidak
diperhitungkan TUHAN, dan yang tidak berjiwa penipu!

Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama
Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Jem.

Syukur kepada Tuhan! Amin.

Jemaat Menyanyi
 GB. 260

“KIDUNG YANG MERDU DI HATIKU”

Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikannya
Jangan takut Ku bersamamu dalam kancah dunia

Refr

Yesus, nama Yesus indah dan merdu
Memberikan kidung yang mengisi hidupku.

Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku
Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Refr
PERINTAH HIDUP BARU
PF
Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti

yang ditulis dalam Filipi 2 : 1 – 4, yang menyatakan

“Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan
kasih, ada persekutuan Roh, ada kasih mesra dan belas kasihan,
karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini: hendaklah kamu
sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan
tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia.
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Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang
menganggap yang lain lebih utama dari pada dirinya sendiri; dan
janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya
sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. “

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Nyanyian Kemuliaan
 KJ. 48
“KEMULIAAN BAGI BAPA”
Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus,
seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin
Kesaksian Pujian VG

PEMBERITAAN FIRMAN
Doa Mohon bimbingan Roh Kudus
PF
...
Pembacaan Alkitab
PF
Jemaat marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang
dibacakan dari Alkitab : Haleluya!
Jemaat menyanyi GB. 394 “Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu”
Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s'lamanya,
Haleluya! Nyanyi dan soraklah, agungkan namaNya,Pujilah Tuhanmu s'lamanya, Haleluya!
P3
PF

Bacaan Alkitab hari ini dari Ratapan 1 : 1 - 6 yang menyatakan:
. . . Demikianlah pembacaan Alkitab.
Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam
didalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.

Jemaat Menyanyi  GB. 392 b “Kepadamu Puji-Pujian”
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan
segala kemuliaan:Ya Bapa, Put'ra, Roh Kudus
sampai kekal selama-lamanya.
duduk 
KHOTBAH

(Jemaat dimohon hening,
merenungkan Firman Allah yang baru disampaikan)
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JAWABAN JEMAAT
Jemaat menyanyi
 KJ. 436

“LAWANLAH GODAAN”

Lawanlah godaan, s'lalu bertekun; tiap kemenangan
kau tambah teguh; nafsu kejahatan harus kautentang;
harap akan Yesus: pasti kau menang.

Refr

Mintalah pada Tuhan, agar kau dikuatkan;
Ia b'ri pertolongan: pastilah kau menang.

Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah; tindakanmu
tulus tiada bercela: junjung kebenaran, hidup dalam
t'rang, harap akan Yesus: pasti kau menang. Refr

Matius 28:18-20

Penetapan Baptisan
Penjelasan
PF
...

Dibaptis “Dalam Nama Bapa” meneguhkan bahwa Allah, telah
mengikat perjanjian keselamatan dengan kita dan anak cucu kita
turun temurun; bahwa Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi
anak-anak-Nya serta ahli waris kerajaan-Nya.
Dibaptis “Dalam Nama Anak” meneguhkan bahwa kita telah
dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan
kebangkitan-Nya serta mengalami pengampunan dosa dan hidup
baru yang kekal serta keselamatan penuh.
Dibaptis “Dalam Nama Roh Kudus” meneguhkan bahwa Roh
Kudus telah berdiam dalam diri kita dan memenuhi kita dengan
karunia-karunia-Nya yang ajaib.
Bahwa Roh Kudus juga
membimbing dan menolong kita agar selalu hidup dalam
kebenaran, taat dan setia pada firman Tuhan dan berani bersaksi
tentang Kristus serta melayani sesama.
Doa Penguatan
PF
...
Pengakuan dan Janji Orang Tua
PF
...
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Pertama: Apakah Saudara-saudara percaya kepada Allah Tritunggal
(Bapa dan Anak dan Roh Kudus) yang telah mengikat perjanjian
keselamatan kekal dengan saudara sekeluarga dan karena itu, anak
saudara juga harus dibaptis sebagai tanda bahwa mereka telah
dimasukkan di dalam perjanjian keselamatan tersebut?

Kedua:

Apakah Saudara-saudara percaya bahwa perjanjian
keselamatan Allah itu tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama dan
Perjanjian Baru, dan karena itu saudara-saudara harus dan wajib selalu
mengajarkan dan menjelaskannya kepada anak saudara sehingga
mereka pun berpegang teguh dan tetap hidup di dalamnya?

Ketiga: Apakah Saudara-saudara berjanji untuk menjadi teladan yang

baik kepada anak saudara dan mendidik serta membina mereka tentang
hidup beriman dan beribadah kepada Yesus Kristus sesuai pemahaman
iman dan ajaran benar yang berlaku di dalam
Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat?
PF

Kel. LAWA dan saksi
... ... ...

Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaat-Nya
sebagai saksi?
Ortu & para saksi:

Ya, dengan segenap hatiku.

PF

...

PENGAKUAN IMAN RASULI

semua berdiri . . . duduk
instrumentalia KJ 184 .. PF turun dari mimbar

Baptisan
PF
KEYSA APRILIANA PUTRI
Aku membaptis engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Firman Tuhan: ”Aku telah memanggil engkau dengan namamu,
engkau ini kepunyaan-Ku (Yesaya 43:1b).”
...
PF
Dengan demikian saudara dan seisi rumah tangga saudara
telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar
masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.
Keluarga & Saksi
Amin
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Instrumentalia KJ 184
keluarga kembali duduk
PF kembali ke mimbar
DOA SYAFAAT
PF
. . . Ya Tuhan, dalam Pengasihan-Mu, kami mohon :
Jem
Dengarkanlah doa kami.
PF
Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami
berdoa …..
PF & J
Bapa Kami yang di Surga …… (diakhiri Doxologi)
Jemaat menyanyi  GB. 389 a “Kar’na Engkaulah”
Kar'na Engkaulah yang empunya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai s'lama-lamanya. Amin

Kesaksian Pujian / PS / VG
Pengucapan Syukur
P4
Jemaat, Tuhan telah menganugerahkan Roh-Nya yang kudus agar

kita dimampukan untuk meneruskan kiprah-Nya dalam hidup kita
masing-masing. Saat ini, kita dipanggil untuk menyatakan syukur
kepada Tuhan atas karunia yang telah diberi-Nya itu. Kiranya apa
yang kita persembahkan, baik materi maupun diri bahkan hidup ini,
menjadi persembahan yang Pengucapan Syukur
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan
memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah Nas Alkitab dari
Mazmur 4 : 6 yang menyatakan “Persembahkanlah korban yang benar
dan percayalah kepada Tuhan.” Tuhan memberkati saudara dan
persembahan saudara.
Jemaat menyanyi
 GB. 80

“MARI BAWA PERSEMBAHAN”

Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu;
dengan hati sukacita, bersyukur pada-Nya.
Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu;
mari mengucap syukur.

Refr

Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya.
Bawalah persembahanmu dengan sukacita pada-Nya.
Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya.
Bawalah persembahanmu dengan sukacita pada-Nya.
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Jangan takut dan kuatir Tuhan menjagamu,
kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu.
Apapun yang kau butuhkan dib'rikan Tuhanmu;
mari mengucap syukur. Refr

...Jemaat disilakan menyampaikan persembahan…
Apa pun yang kau taburkan dengan iman penuh
itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu.
Baik sedikit maupun banyak bawalah pada-Nya;
mari mengucap syukur. Refr
Doa Syukur
P4
Jemaat sekalian mari kita berdiri dan berdoa :

Inilah ungkapan syukur kami ya Allah. Sebab Firman yang telah kami
dengarkan. Biarlah dengan hidup yang berkenan dihadapan-Mu hidup
kami dijaga, ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Biarlah persembahan
ini boleh menjadi kesaksian untuk pelayanan Gereja-Mu. Demi Kristus
kami berdoa kepada Bapak di Sorga, Amin.
------duduk

PENGUTUSAN
Warta Jemaat
P5
...
Amanat Pengutusan
(berdiri)
PF
Jemaat silahkan berdiri, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke
dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah Firman Tuhan yang
telah kamu dengar.
Jemaat Menyanyi
 GB 116 “YESUS INGINKAN DIRIMU BERSINAR T'RANG”
Yesus inginkan dirimu bersinar t’rang
agar seluruh dunia memuji-Nya.
Bawa cahaya-Nya di tiap langkahmu,
agar terang-Nya makin jauh tersebar.

Refr.

Di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu,
ingatlah Kristus minta darimu;
pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap,
supaya dunia mengagungkan nama-Nya
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Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya,
bagi semua orang yang berkesah.
Jadikan firman-Nya pelita bagimu,
agar hidupmu jadi saksi teguh. Refr.
Berkat
PF
Arahkanlah hati dan 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)
Jemaat Menyanyi
GB 402c : AMIN, AMIN, AMIN
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