GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT
JEMAAT “GIBEON” JAKARTA

TATA IBADAH
MINGGU V SESUDAH PASKAH

Minggu, 10 Mei 2020
“MELAYANI DENGAN KERENDAHAN
HATI DAN PENUH UCAPAN SYUKUR”
1 KORINTUS 4 : 6 - 13
Tata Ibadah ini digunakan untuk mengikuti Ibadah Live
Streaming Pukul 09.00 WIB dengan cara mengakses
Youtube Channel “GPIB Gibeon Jakarta” atau dengan
link
http://bit.ly/LiveStreamingGibeon

PERSIAPAN
 Semua anggota keluarga bersiap untuk beribadah
 Lagu-lagu rohani dialunkan
 Saat Teduh
UCAPAN SELAMAT DATANG
P1 Dalam sukacita iman di persekutuan yang memuji dan memuliakan
Tuhan, Majelis Jemaat GPIB “GIBEON” Jakarta mengucapkan
selamat pagi dan selamat beribadah di Hari Minggu V Sesudah
Paskah. Adalah patut dan layak, bila sebagai umat kepunyaan
Tuhan, kita datang dengan kerelaan dan ketaatan untuk
menyembah Dia, Sang Pencipta dan Sumber Hidup kita.
AJAKAN BERIBADAH
berdiri
P1 Umat Tuhan, Mari, siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap
Tuhan.

MENGHADAP TUHAN
 Nyanyian KK 44 : 1,6 “NYANYIKANLAH NYANYIAN BARU”
1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala.
Segala Serafim, Kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namaNya.
Refr: Bersorak-sorai bagi Rajamu!
Bersorak-sorai bagi Rajamu!
6.

Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaanNya.
Semesta alam, pujilah Tuhan yang di surge, nyanyikan Haleluya!
Refr:
….

VOTUM
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit
dan bumi.
U

 A – min

NAS PEMBIMBING Roma 14 : 17-18
PF “Sebab Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi
soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus.
Karena barangsiapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan
pada Allah dan dihormati oleh manusia.”
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SALAM
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus
Yesus, Juruselamat kita, menyertai kamu.
U

Dan menyertaimu juga

 Nyanyian GB 118 : 1 “JANGANLAH ‘KAU TAKUT”
1. Janganlah ‘kau takut menyatakan kebenaran.
Janganlah ‘kau diam jika ada kecurangan.
Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu.
Refr: Berkata jujur, berlaku adil
Itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan.
Berkata jujur, berlaku adil
Itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan.
duduk
DOA HARI INI
P1 Umat Tuhan, mari berdoa kepada Allah :
Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas semua kebaikan dan
pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Memulai akan
kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang bersujud,
sembah dan memuji nama Tuhan. Hadirlah ya Tuhan dan
kuduskanlah ibadah kami ini, dari awal sampai akhir dalam
penyertaan-Mu. Kami menyadari seringkali kami tidak hormat, tidak
patuh dan tidak taat kepadamu serta angkuh dan sombong,
mementingkan diri bahkan egois terhadap sesama kami.
Ampunilah kami ya Bapa. Berikanlah kami pengampunan dan
damai sejahtera, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu.
Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
 Nyanyian GB 46 “TUHAN YESUS SAYANG PADAKU”
Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padaNya.
Tuhan Yesus s’lalu jaga diriku, aku aman dilindungiNya.
Ia mengajarkanku menyenangkan hatiNya
Dengan tingkah yang bernar, tutur kata yang lembut.
Ia mengajarkanku taat pada firmanNya
Agar aku memuliakan namaNya.
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PEMBERITAAN FIRMAN
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
PF …………………………………….
PEMBACAAN ALKITAB
berdiri
PF Umat Tuhan, marilah mendengar Firman Tuhan yang dibacakan
dari Alkitab: Haleluya.
U

 KJ 472 “HALELUYA, HALELUYA”
Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya;
Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya.

P1 Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus 4 : 6 - 13, yang menyatakan:
... Demikianlah pembacaan Alkitab.
PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di
dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.
U

 GB 392a “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”
KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan
Bapa, Put’ra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.
duduk

PF KHOTBAH
---Saat Teduh—

JAWABAN UMAT
 Nyanyian GB 289 : 1 “DIBERIKAN PADAKU”
1. Diberikan padaku dua tangan untuk bekerja,
Juga dua kakiku yang menopang tubuhku.
‘Ku patut bersyukur memuji namaNya, Tuhan mengasihiku.
‘Ku rajin bekerja, berkarya bagiNya, menyenangkan hatiNya.
PENGAKUAN IMAN
berdiri
PF Umat Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan
tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli.
Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata: ...
duduk
DOA SYAFAAT (diakhiri Doa Bapa Kami GB.389b)
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PENGUCAPAN SYUKUR
P2 Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada TUHAN dengan
memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya dalam
Imamat 19:5 yang menyatakan: “Apabila kamu mempersembahkan
korban
keselamatan
kepada
Tuhan,
kamu
harus
mempersembahkannya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan
kamu.”
TUHAN memberkati saudara dan persembahan saudara.
-- Persembahan dimasukkan ke dalam Amplop yang sudah
disediakan oleh keluarga.
Amplop 1, untuk Kas Jemaat, dapat dibawa langsung ke Gereja
atau transfer langsung ke Rekening GPIB Gibeon (Bank Mandiri
128.0094.0016.06 a/n Majelis Jemaat GPIB GIBEON)
Amplop 2, untuk Renovasi Gereja atau transfer langsung ke
Rekening Panitia Renovasi (Bank BCA 5010447587 a/n Meiske
Catherina G.T. atau Bernard Reinhard Roscott) –
 Nyanyian GB 84 : 1 “INILAH UNGKAPAN SYUKURKU”
1. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepadaMu;
‘ku berikan dari hatiku, terimalah.
Ku persembahkan kepadaMu dengan seluruh jiwa ragaku;
Kiranya berkenan di hadiratMu.
DOA SYUKUR
berdiri
P2 Umat Tuhan, mari kita menyerahkan Persembahan ini kepada
Tuhan dalam doa syukur, mari kita berdoa:
Ya Tuhan, kasihMu setinggi langit dan setiaMu sampai ke awanawan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasihMu dan melimpah
dengan berkatMu. kepadaMu kami serahkan persembahan ini
sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasihMu. Dalam
nama Yesus, terimalah syukur kami ini. Amin.
duduk

PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT (P2)
berdiri
AMANAT PENGUTUSAN
PF Umat Tuhan, pergilah dengan kasih dan damai sejahtera Tuhan ke
dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadilah pribadi yang mau melayani
dengan kesungguhan hati dan dengan penuh ucapan syukur.
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 Nyanyian KK 752 : 1 “TUHAN MENGUTUS KITA”
1. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
Bawa pelita kepada yang gelap.
Meski dihina serta dilanda duka,\
Harus melayani dengan sepenuh.
Refr: Dengan senang, dengan senang,
Marilah kita melayani umatNya.
Dengan senang, dengan senang,
Berarti kita memuliakan namaNya.
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.
U

 GB 401 “Amin, Amin, Ya, Benar Adanya”

SALAM PERSEKUTUAN
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