GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT

(GPIB)

JEMAAT PANCORAN RAHMAT DEPOK

TATA IBADAH
HARI MINGGU I SESUDAH EPIFANIA

Minggu, 10 Januari 2021

Menikmati Kehadiran Allah
Melalui Alam Semesta
Mazmur 104 : 1 - 5

PENJELASAN:
PF
: Pelayan Firman
P. Lagu : Pemandu Lagu

P1-P3: Pelayan liturgi
Prmp : perempuan

J: Jemaat/Semua
Lk-lk: Laki-laki

UNGKAPAN SITUASI
P2
Halelluya! Karena kasih setia-Nya kita telah memasuki hari ke 10 di bulan
Januari ini. 10 hari sudah kita menikmati perjalanan bersama Tuhan,
merajut pengalaman kasih Tuhan yang besar untuk kita. Di hari ini, melalui
pujian, doa dan perenungan Firman-Nya, kita akan belajar untuk memaknai
karya Allah dalam alam semesta ini. Pembelajaran yang akan membuat kita
semakin menghargai akan alam ciptaan Allah dan membangun sikap positif
terhadap lingkungan di mana kita berada. Sekarang, sebelum memasuki
persekutuan, mari persiapkan hati dan pikiran kita dalam doa pribadi
---doa pribadi disertai instrument music---

AJAKAN BERIBADAH
P2
Jemaat terkasih, mari berdiri menyambut kehadiran Allah dengan
Firman-Nya. Mari kidungkan pujian mengagungkan nama-Nya yang
kudus dengan menyanyikan KJ. 322 TERANG MATAHARI
MENGHADAP TUHAN
KJ 322:1,3,5 TERANG MATAHARI
Terang matahari telah menyinari segala neg'ri,
dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri.

P. lagu
Jemaat

Syukur bagi Dia, Gembala setia, yang jaga tetap.
Anug'rahNya jua hariku semua, terang dan gelap.

--- prosesi Alkitab dibawa masuk --Jemaat

Sehari-harian besar pemberian kemurahanMu.
Ya Tuhan, kiranya kuingat s'lamanya kewajibanku.

VOTUM
PF
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan
bumi.
J
 A - min
NAS PEMBIMBING
PF
Mazmur 148: 1-6
SALAM
PF
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan
Yesus menyertai kamu.
J

DAN MENYERTAIMU JUGA
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PKJ 28:1&2 NYANYIKAN TUHANMU HALELUYA
P. Lagu

Jemaat

Coda:

Nyanyikan Tuhanmu: Haleluya, Haleluya!
Malaikat, kerubim, serafim pun, puji Dia!
Yang mendirikan semuanya untuk selamanya,
keagunganNya mengatasi langit, alam raya.
Wahai, segala raja serta pemerintah dunia,
teruna, anak dara, orang tua dan yang muda,
bunyikan bagi Tuhanmu seruling dan kecapi,
dan puji Dia dengan sorak-sorai dan menari.
Nyanyikanlah Haleluya, Haleluya, Haleluya.

(duduk)

PENGAKUAN DOSA
P2:
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah
mengaku atas segala dosa kita:
Ya Tuhan, Allah Pencipta Semesta, di hadapan-Mu kami tersungkur dalam
penyesalan akan ketidakmampuan kami untuk melakukan apa yang
Engkau kehendaki sebagai partner-Mu mengelola bumi dengan segala
kekayaan di dalamnya. Kami kerap jatuh dalam keserakahan hingga
dengan semena-mena kami mengekploitasi alam dan menimbulkan
kerusakan yang merugikan bukan hanya bagi angkatan kami saat ini saja,
tetapi juga bagi anak, cucu kami.
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J:

Ya Tuhan, kasihanilah kami

P2:

Kami mengaku bahwa kami cenderung lalai menghargai akan sumber
daya alam yang kami miliki, sehingga kerap kami mempergunakan
dengan tidak bertanggungjawab sumber daya air maupun energi, seperti
dengan membuang-buang air, mempergunakan listrik dengan boros,
membuang sampah sembarangan hingga mencemari akan sungai, kali,
got, laut ataupun dataran sekitar kami.

J:

Ya Kristus, kasihanilah kami

P2:

Tolonglah kami agar kami lebih menghargai alam ciptaan-Mu dan
membangun sikap positif terhadap lingkungan di mana kami berada,
agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang lebih bertanggungjawab
dan menjadi saksi-Mu dalam keberadaan hidup kami, Amin.

BERITA ANUGERAH
PF
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat,
disampaikan Berita Anugerah Pengampunan seperti tertulis dalam Kitab
Mazmur 32 : 1-2, 5 yang menyatakan…
Berdasarkan Firman Tuhan ini, maka sebagai Pelayan Yesus Kristus kami
memberitakan kepada kita sekalian bahwa pengampunan dosa telah
berlaku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
J

SYUKUR KEPADA TUHAN. AMIN

P. Lagu

KJ 40:1&2 AJAIB BENAR ANUGERAH
Ajaib benar anugerah Pembaru hidupku!
'Ku hilang, buta, bercela; olehNya 'ku sembuh.

Jemaat

Ketika insaf, 'ku cemas, sekarang 'ku lega!
Syukur, bebanku t'lah lepas berkat anugerah!

PERINTAH HIDUP BARU
PF
Marilah berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti yang
tertulis dalam Surat Efesus 4:17-24 yang menyatakan …….
Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
KJ 48 KEMULIAAN BAGI BAPA
Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus,
seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin
PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
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PEMBACAAN ALKITAB
PF
Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab,
HALELUYA!
J

GB 394 HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU
Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s'lamanya,
Haleluya! Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya,
Pujilah Tuhanmu s'lamanya, Haleluya!

P2

Pembacaan Alkitab dari Mazmur 104 : 1 - 5 yang menyatakan: “……...”
Demikian pembacaan Alkitab.

PF

Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara
kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.
GB 392b “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan:
Ya Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya.

(duduk)

KHOTBAH

P. Lagu

Jemaat

---saat teduh tanpa diiringi music-JAWABAN UMAT
GB 203a:1-3 KUPUJI KUASA TUHANKU
Kupuji kuasa Tuhanku, Pencipta semesta:
lautan, langit, gunungpun diatur oleh-Nya.
Kupuji kebajikan-Nya, lengkaplah dunia
diisi oleh firman-Nya, dan baik semuanya.
Ya Tuhan, s‟luruh dunia berisi karya-Mu;
di mana-mana tertera buatan tangan-Mu!
Kembang yang indah di kebun cerminan hikmat-Mu;
oleh-Mu langitpun mendung dan topan menderu.
Seluruh makhluk diberi asuhan kasih-Nya;
ke manapun kita pergi, Tuhan di situlah!
Tangan-Nyalah pengawalku dan „ku dibimbing-Nya;
tiada jalan kutempuh di luar kasih-Nya.

(berdiri)

PENGAKUAN IMAN
PF&J …
(duduk)

DOA SYAFAAT
PF
……… Ya Tuhan, dalam Pengasihan-Mu, kami mohon :
J

DENGARKANLAH DOA KAMI.
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PF

Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kami,
yang telah mengajar kami berdoa...

PF&J

BAPA KAMI YANG DI SORGA…. (dox. KJ.475 KAR‟NA ENGKAULAH)
PENGUCAPAN SYUKUR

AJAKAN PERSEMBAHAN
P3
Marilah kita mengucap syukur kepada TUHAN dengan memberi
persembahan kepada-Nya. Dengarlah nats Alkitab dari Surat Roma
12:1 yang menyatakan “Karena itu, saudara-saudara…”
Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara.
P. Lagu
Jemaat

KJ 298:1-3 SELAMA BUMI DIDIAMI
Selama bumi didiami, berbunga t'rus, berbuah baik,
Engkau, ya Allah, Bapa kami; sembah syukur padaMu naik!
Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu,
sabda kasihMu berkuasa dan nama Yesus disebut.
~ kantong kolekte diedarkan ~

Jemaat

Burung di langit Kausuapi, bunga di ladang berseri;
tak usah kami pun kuatir: seluruh hidup Kauberi.

DOA PERSEMBAHAN
P3
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam
doa syukur secara berbalasan. Mari berdoa : Ya Tuhan Yesus, Engkaulah
segala-galanya dan Sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah
dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk
kemuliaan-Mu:
J

YA YESUS ANAK DOMBA ALLAH, ENGKAU LAYAK MENERIMA
SEGALA KUASA DAN KEKAYAAN: HIKMAT DAN KEKUATAN;
HORMAT, KEMULIAAN DAN PUJI-PUJIAN. AMIN

WARTA JEMAAT

PENGUTUSAN
(berdiri)

AMANAT PENGUTUSAN
P. Lagu
Jemaat
P. Lagu
Jemaat

GB89:12,4 DUNIA INI UNTUK KEMULIAAN TUHAN
Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
Kita perbuat apa dengannya? Amin.
Amin, amin, amin, amin.
Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
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Lk-lk
Prmp
Semua

Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
Kita perbuat apa dengannya? Amin.
Amin, amin, amin, amin.
Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin.

Prmp
Lk-lk
Semua

Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. Amin
Kita perbuat apa dengannya? Amin.
Amin, amin, amin, amin.
Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan. Amin

BERKAT
PF
…
J

GB 401 AMIN, AMIN, YA BENAR ADANYA
Amin, amin, ya, benar adanya, amin.
Amin, amin, ya, benar adanya, amin.
~ Saat Teduh ~
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MINGGU, 10 JANUARI 2021

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan
menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut:
UcapanTerimakasih
Majelis Jemaat GPIB “PANCORAN RAHMAT” Depok, mengucapkan terimakasih
kepada Keluarga-Keluarga yang tetap melaksanakan Ibadah Hari Minggu, dan
Ibadah Tahun Baru 2021 serta IHMPA-IHMPT dari rumah masing-masing dengan
mengakses link website Jemaat Pancoran Rahmat maupun melalui saluran
Youtube GPIB Pancoran Rahmat. Kiranya semua perenungan Firman dalam setiap
ibadah dapat menumbuh-kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus.
Harapan kami, Ibu, Bapak dan Saudara akan terus berpartisipasi dalam seluruh
aktifitas yang dilakukan baik secara daring (online) maupun tatap muka. Kiranya
Tuhan Yesus memberkati kita semua.
BIDANG 1 TEOLOGI DAN PERSIDANGAN GEREJAWI
1. Ibadah Pembukaan Tahun Pelayanan 2021
Disampaikan kepada seluruh anggota Jemaat bahwa untuk mengawali
kegiatan pelayanan di tahun 2021 ini, maka akan dilaksanakan Ibadah Buka
Tahun Pelayanan yang akan dilaksanakan pada :
Hari, Tanggal : Rabu, 20 Januari 2021
Waktu
: Pukul 19.00 WIB – selesai
Pelayan Firman : Pdt. Maggie C.L. Huwae
Pelayan Liturgi : Pnt. Roniah Dimalouw
Berkenaan dengan kegiatan Ibadah ini maka diharapkan partisipasi dari
seluruh Pelkat untuk mengisi pujian dalam bentuk video pujian yang akan
ditayangkan dalam Ibadah. Link Zoom dan Password akan diinformasikan
kemudian melalui WAG Presbiter, Sektor Pelayanan dan Unit Misioner.
Demikian penyampaian kami dan kiranya dapat menjadi perhatian seluruh
Pengurus Pelkat untuk dapat mempersiapkan anggota pelkatnya untuk
mengisi pujian. Terimakasih, Tuhan Memberkati.
2. Ucapan Selamat Ulang tahun
Majelis Jemaat dan seluruh anggota Jemaat mengucapkan selamat menikmati
pertambahan usia di sepanjang minggu ini. Kiranya Kasih Tuhan Yesus
senantiasa menyerrtai dalam seluruh perjalanan hidup.
Demikian penekanan Warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh
dan dibaca melalui http://gpibpancoranrahmat.org. Terimakasih untuk
perhatiannya, Tuhan Yesus Memberkati.
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