GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT

(GPIB)

TATA IBADAH HARI MINGGU
Hari Minggu VIII sesudah Pentakosta

Minggu, 31 Juli 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 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 VII sesudah Pentakosta.
Pemberita Firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan
oleh:
06.00 WIB Pdt. Marthinus Tetelepta, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kharisma
06.00 WIB Pdt. Pauline Kaloh-Gerungan, Pendeta Jemaat GPIB Kharisma
....

AJAKAN BERIBADAH
P2
Jemaat Tuhan, marilah berdiri, untuk menyambut Firman Tuhan
hadir di tengah-tengah persekutuan kita.

MENGHADAP TUHAN
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JEMAAT MENYANYI
KJ 10
PUJILAH TUHAN, SANG RAJA
Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Mahamulia!
Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia!
Datang berkaum, b’rilah musikmu bergaung, Angkatlah puji-pujian

Prosesi membawa Alkitab
dan para pelayan memasuki ruang ibadah
Pujilah Tuhan; segala kuasa pada-Nya!
Sayap kasih-Nya yang aman mendukung Anak-Nya!
Tiada ter'pri yang kepadamu dib'ri; Tidakkah itu kaurasa?
VOTUM
PF
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan
langit dan bumi. (Mazmur 124:8)
KJ 476a
J
1 . | 1 . |
A - min!
NAS PEMBIMBING
YEREMIA 31:3
PF
Dari jauh TUHAN menampakkan diri kepadanya:
Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal,
sebab itu Aku melanjutkan kasih setia-Ku kepadamu.
SALAM
PF
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus
Yesus, Juruselamat kita, menyertai kamu.
J

dan menyertaimu juga

JEMAAT MENYANYI
KJ 10
PUJILAH TUHAN, SANG RAJA
Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan
jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan.
Ingat teguh: Ia berkuasa penuh! Kasih-Nya t'rus kau temukan.
Pujilah Tuhan! Hai jiwaku, mari bernyanyi!
Semua makhluk bernafas, iringilah kami!
Puji terus Nama Yang Maha Kudus! Padukan suaramu: Amin.

duduk
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PENGAKUAN DOSA
P2
Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan

hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita :

Ya Bapa Mahakudus dan penuh pengasihan, kami menyadari dan
mengaku dihadapan-Mu, hakekat kami yang berdosa dan rapuh
sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik.
Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup
yang mementingkan diri sendiri. Engkaulah yang mengetahui betapa
sering kami berbuat dosa; mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan
pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu.
Kami mohon kepada-Mu, ya Bapa, kasihanilah kami orang-orang yang
telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah
menyakiti hati-Mu. Bersihkan dan tahirkanlah kami demi Anak-Mu yang
kekasih serta ajarkan kami untuk membenci kesalahan dan dosa kami.
Tuntunlah kami, ya Bapa Mahakudus dan Pengasih, agar kami hidup
dalam terang-Mu, dan berjalan pada jalan-Mu, sesuai perintah Yesus
Kristus, Penebus dan Juruselamat kami. Amin
J

KJ 43
Tuhan, kasihani kami,
Kristus, kasihani kami,
Tuhan, kasihani kami!

BERITA ANUGERAH
PF
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat,

dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam
MAZMUR 130 : 3,4 yang menyatakan :
Jika Engkau, ya TUHAN, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan,
Tuhan, siapakah yang dapat tahan?
Tetapi pada-Mu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang.

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
KJ 40
AJAIB BENAR
Ajaib benar anugerah pembaru hidupku!
'Ku hilang, buta, bercela; olehnya 'ku sembuh.

-3-

Ketika insaf, 'ku cemas, sekarang 'ku lega!
Syukur, bebanku t'lah lepas berkat anugerah!
Kudapat janji yang teguh, kuharap sabda-Nya
dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya.
PERINTAH HIDUP BARU
PF
Marilah berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti

tertulis dalam Yohanes 14:21 yang menyatakan:

Barangsiapa memegang perintah-Ku dan melakukannya,
dialah yang mengasihi Aku. Dan barangsiapa mengasihi Aku,
ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan Akupun akan mengasihi dia
dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya."

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

GB 382

J

Gloria, gloria, gloria bagi Allah Bapa;
gloria, gloria, gloria bagi Yesus Kristus;
gloria, gloria bagi Roh Kudus, Tri tunggal yang kudus!

duduk

Kesaksian Pujian

PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PF
…
PEMBACAAN ALKITAB
PF
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan
yang dibacakan dari Alkitab. HALELUYA!
KJ 473b
J

Haleluya! Haleluya! Haleluya!

P3

Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab MALEAKHI 1: 2 - 5
yang menyatakan …….. Demikianlah pembacaan Alkitab

PF

Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam
di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.
KJ 48

-4-

J

Kemuliaan bagi Bapa Put’ra dan Roh Kudus, seperti semula,
kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin

duduk
KHOTBAH

Tuhan Selalu Mengasihimu
…. hening sejenak

JAWABAN JEMAAT
JEMAAT MENYANYI
♫GB 245
HIDUPKU DISENTUH OLEH KASIH TUHAN
Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan,
dengan cara ajaib 'ku disentuh-Nya.
Giranglah hatiku walau aku cemas.
'Ku disentuh oleh kasih-Nya.

Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku,
lebih besar dari kasih yang dunia beri.
Seluruh hidupku 'ku memuji Tuhan;
'ku disentuh oleh kasih-Nya.

PENGAKUAN IMAN RASULI

berdiri --- duduk

DOA SYAFAAT
... Dox ♫ KJ 475
PENGUCAPAN SYUKUR
P4
Kita yang ditolong Allah dan senang berbagi dengan tulus, mari
bersyukur! Kitab HOSEA 6:6 menyatakan:
Sebab Aku menyukai kasih setia, dan bukan korban sembelihan,
dan menyukai pengenalan akan Allah, lebih dari pada korbankorban bakaran.

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
JEMAAT MENYANYI
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♫ GB 83
MA
;RILAH MENGUCAP SYUKUR
Marilah mengucap syukur pada Allah
atas rahmat yang telah dib'rikan bagi dunia.
Kristus t'lah berkorban bagi umat manusia,
marilah bersyukur, muliakanlah nama-Nya.
Mari bawa persembahan dengan hati sukacita
jangan kau sedih atau terpaksa,
kar'na Tuhan s'lalu memberkati tiap orang
yang bermurah hati memberikan persembahan.

kesempatan Jemaat memberi persembahan
Sukarela, Syukur / Persepuluhan
Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata
apapun di dunia tak sebanding.
B'rikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih,
itu persembahan yang sejati bagi Dia.
DOA SYUKUR
P4
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini

kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa:
Kami yang menghitung waktu dan mendapat kesempatan hidup,
kiranya selalu bersyukur atas rahmat-Mu ya Tuhan.
Buatlah kami rajin berbuat baik; menyatakan keadilan-Mu
dan dengan kebajikan, banyak orang diberkati
Bapa Mahapemurah,
Terimalah pemberian dan persembahan syukur kami ini,
untuk dapat digunakan dengan baik dalam pelayanaan gereja
kami, supaya terjangkaulah mereka yang membutuhkannya.
Dengarlah syukur kami dalam nama Yesus, amin.

duduk

PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
P5
...
AMANAT PENGUTUSAN
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PF

Jemaat Tuhan, sebagai tanda kesediaan untuk diutus Tuhan,
marilah berdiri
....

JEMAAT MENYANYI
♫GB 245
HIDUPKU DISENTUH OLEH KASIH TUHAN
Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan,
bagiku nyatalah dalam ﬁrman-Nya.
S'lamanya 'ku tetap berpegang pada-Nya
'Ku disentuh oleh kasih-Nya.

Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku,
lebih besar dari kasih yang dunia beri.
Seluruh hidupku 'ku memuji Tuhan;
'ku disentuh oleh kasih-Nya.
BERKAT
PF
...
J

♫ GB 402a

Amin, amin, a ----- min
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