TATA IBADAH
HARI MINGGU XXIII SESUDAH PENTAKOSTA
Tema Khotbah
“ Mereka Bukan Kelompok Kita ? “

Minggu 12 November 2017

TATA IBADAH
PERSIAPAN
Memastikan kesiapan; semua yang akan melayani - Prasarana ibadah ( P1 )
Doa pribadi warga jemaat
Prokantor mengajarkan jemaat menyanyikan lagu-lagu baru
Para pelayan berdoa di konsistori ( P1 )
UCAPAN SELAMAT DATANG
P2 : Jemaat yang dikasihi Tuhan, Pemberita Firman dan para pelayan ibadah
mengucapkan Selamat pagi/sore, selamat datang dan selamat beribadah di Hari
Minggu XXIII sesudah Pentakosta.
Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh:………………

I MENGHADAP TUHAN
AJAKAN BERIBADAH
P2 : Jemaat yang Tuhan kasihi, dipersilahkan berdiri, Marilah: Bersorak-soraklah bagi
TUHAN hai seluruh bumi. Beribadalah kepada TUHAN dengan sukacita,
datanglah kehadapan-Nya dengan sorak-sorai.
Mari kita sambut firman-Nya di tengah-tengah persekutuan kita .
MENYANYI

GB 62 SIAPA YANG BERPEGANG

Kantoria

Siapa yang berpegang , pada sabda Tuhan
dan setia mematuhi-Nya.
Hidupnya mulia dalam cah’ya baka
bersekutu dengan Tuhannya.
Ref: Percayalah dan pegang sabda-Nya:
hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia!

Semua

Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal
sebelum pada-Nya berserah.
Hidup bahagia disediakan-Nya
bagi yang berpegang pada-Nya. Ref.
……Prosesi Alkitab …….
O, betapa senang hidup dalam terang
beserta Tuhan di jalan-Nya,
jika mau mendengar serta patuh benar
dan tetap berpegang pada-Nya. Reff.

VOTUM
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Jemaat menyanyi : A - min. (KJ 476 a)
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NAS PEMBIMBING :
YOHANES 17 : 11 – 12
PF
Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan
Aku datang kepada-Mu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu,
yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu
sama seperti Kita.
Selama Aku bersama mereka, Aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu namaMu yang telah Engkau berikan kepada-Ku; Aku telah menjaga mereka dan tidak ada
seorangpun dari mereka yang binasa selain dari pada dia yang telah ditentukan untuk
binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam Kitab Suci.
SALAM
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juruselamat
kita, menyertai kamu.
Jemaat : Dan menyertaimu juga
MENYANYI
Kantoria

Semua

Semua

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.
Ref:
Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku,
lebih besar dari kasih yang dunia beri.
Seluruh hidupku 'ku memuji Tuhan;
'ku disentuh oleh kasih-Nya.
Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan,
bagiku nyatalah dalam ﬁrman-Nya.
S'lamanya 'ku tetap berpegang pada-Nya
'Ku disentuh oleh kasih-Nya. Ref...

(duduk)
PENGAKUAN DOSA
P2
Jemaat yang Tuhan kasihi, dihadapan hadirat Allah yang Mahakudus, marilah kita
mengaku akan dosa-dosa kita secara berbalasan:
Ya TUHAN, Bapa yang Maha pengasih, kami tidak memelihara hidup kami dan
tidak bersandar sepenuhnya kepada-Mu, yang selalu setia mau mengasihi kami.
Jemaat TUHAN, kami berdosa, tidak berusaha mengerti akan kasih dan
pemeliharaan-Mu. Kami tidak sungguh-sungguh memberi diri untuk Engkau
tuntun sehingga hidup kami terkadang jauh dari kasih-Mu.
P2

Ya TUHAN, hidup kami sia-sia bila kami menjauh dari-Mu dan tidak berguna bagiMu tanpa Engkau tuntun. Dengarlah pengakuan kami ya TUHAN, dan ampunilah
segala dosa kami, demi Yesus kristus, Tuhan penebus kami.
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MENYANYI GB 28 DENGARLAH, YA TUHAN
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BERITA ANUGERAH
PF : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita
anugerah pengampunan seperti tertulis dalam: Zakaria 3 : 7 yang mengatakan ”
"Beginilah firman TUHAN semesta alam: Apabila engkau hidup menurut jalan yang
Kutunjukkan dan melakukan tugas yang Kuberikan kepadamu, maka engkau akan
memerintah rumah-Ku dan mengurus pelataran-Ku, dan Aku akan mengizinkan
engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini.
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami memberitakan
bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh
Kudus.
Jmt : Syukur kepada Tuhan, Amin.
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Menyanyi KMM 128 ‘Ku Diberikan Kidung Baru
Kantoria ‘Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku:
irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu
Semua
Ref: Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah.
Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus, Tuhanku.
Semua

‘Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku;
segala dosaku dihapusNya, hingga baru kidungku.Ref...

PERINTAH HIDUP BARU
PF : Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, untuk mendengar Perintah Hidup
Baru, sesuai yang tertulis dalam: 1 PETRUS 2 : 4 - 5 yang mengatakan
Dan datanglah kepada-Nya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh
manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah.Dan biarlah kamu juga
dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi
suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena
Yesus Kristus berkenan kepada Allah.
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan
kesaksian kita di dunia.
MENYANYI : KJ 48 Kemuliaan Bagi Bapa.

Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus,
Seperti semula, kini dan terus,
Dan kekal selama-lamanya. Amin.
(duduk)
Kesaksian Pujian ( Paduan suara,VG,Solo )
---- saat teduh

II PEMBERITAAN FIRMAN
PF

DOA EPIKLESE

PEMBACAAN ALKITAB
PF
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan, HALELUYA.
Menyanyi : GB 394 HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU
Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s'lamanya,Haleluya!
Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya,
Pujilah Tuhanmu s'lamanya, Haleluya!
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P3

Bacaan Alkitab Hari Ini dari Perjanjian Lama EZRA 2 : 59 – 63 : tertulis sebagai
berikut :”………....”
Demikianlah pembacaan alkitab.

PF

Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan
ucaplah syukur kepada Allah

Jemaat menyanyi : GB 392A KEPADAMU PUJI-PUJIAN
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.
(duduk)

KHOTBAH
Tema: “ MEREKA BUKAN KELOMPOK KITA? “
---- saat teduh tanpa diiringi musik

III JAWABAN UMAT
MENYANYI kJ 282 Seluruh Umat Tuhan olehNya Dikenal
Kantoria
Seluruh umat Tuhan olehNya dikenal:
besar kecil semua, sekarang dan kekal.
Mereka dijagai di dalam dunia;
baik hidup maupun mati mereka milikNya.
Baik hidup maupun mati mereka milikNya.
Semua

Mereka dikenalNya yang hidup beriman,
yang patuh dan percaya berdasarkan Firman.
Firmanlah yang menjadi santapan yang baka,
Firmanlah yang menjamin bertahan s'lamanya.
Firmanlah yang menjamin bertahan s'lamanya.
Mereka dikenalNya yang kasihnya penuh,
yang ikut kehendakNya dan hidup dalam Roh,
berjalan dalam kasih dengan sesamanya
dan suka memberkati menurut contohNya.
dan suka memberkati menurut contohNya.
Baptisan Kudus – Pos HOSANA 06.30
Peneguhan Sidi – KARUNIA 09.30

PENGAKUAN IMAN.
PF Jemaat, silahkan berdiri, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat,
kita mengaku iman percaya kita menurut Pengakuan iman Rasuli. Dengan hati dan
mulut masing-masing kita berkata :
”Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Mahakuasa, …….....”
( duduk)
DOA SYAFAAT

(Diakhiri Doxologi GB 389 A )
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PENGUCAPAN SYUKUR
P4. : Jemaat yg diberkati, Mari memberi persembahan sebagai ungkapan syukur hati kita
sebagai umat yang sudah merasakan kasih Tuhan serta Firman-Nya yang
mengingatkan dan menguatkan kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kedepan.
Ayat Alkitab yang melandasi pemberian kita yaitu Mazmur 57 : 10-11 menyatakan ”
Aku mau bersyukur kepada-Mu diantara bangsa-bangsa, ya Tuhan, aku mau
bermazmur bagimu diantara suku-suku bangsa; sebab kasih setia-Mu besar
sampai kelangit dan kebenaran-Mu sampai ke awan-awan.”
MENYANYI GB 78 YESUS KRISTUS, SUMBER HIDUP
Kantoria

Ref. Yesus Kristus, Sumber Hidup,
Jurus’lamat, Dialah!
Dalam t’rang-Nya ada hidup;
puji Dia s’lamanya!
Keadilan dan hukum-Nya
bagai benteng yang teguh,
bagi orang yang percaya,
tempat lindung yang teduh. Ref: Semua

Semua

Di naungan kasih Tuhan
manusia berteduh;
dikenyangkan siang malam
dengan berkat yang penuh. Ref:..
….Saatnya memberi persembahan …….
Ref. Yesus Kristus, Sumber Hidup,
Jurus’lamat, Dialah!
Dalam t’rang-Nya ada hidup;
puji Dia s’lamanya!
Ucap syukur hai umat-Nya
dengan harta dan benda,
bahkan hidup seutuhnya
persembahkan pada-Nya Ref:...

DOA PERSEMBAHAN
P4
Mari berdiri, untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa:
Allah, Bapa yang Mahakasih, kasih setia-Mu yang memelihara kami, serta berkatMu yang selalu mencukupkan kehidupan kami, terima kasih ya Tuhan, hati kami
bersyukur atas firman-Mu, yang mengingatkan siapa kami di hadapan hadirat-Mu
dan bahwa Engkau Allah yang tetap setia memlihara kami umat-Mu. Terimalah dan
berkati persembahan yang kami berikan ini, dan kiranya Tuhan memberkati mereka
yang mengelolanya, demi Yesus Kristus, Tuhan penebus kami yang telah mati dan
bangkit untuk menyelamatkan kami, Amin
... duduk ......
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IV PENGUTUSAN
P4

WARTA JEMAAT

AMANAT PENGUTUSAN
PF

(berdiri)
: Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan, ingatlah selalu dan lakukanlah
Firman Tuhan yang telah saudara dengar, dan jadilah saksi Kristus kini dan
selamanya.

Menyanyi KJ 362 ”Aku MilikMu, Yesus, Tuhanku”
Kantoria

Aku milikMu, Yesus, Tuhanku; kudengar suaraMu.
'Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehMu.
Ref: Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibMu.
Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisiMu, Tuhanku.

Laki-laki

Aku hambaMu, Kausucikanlah oleh kasih kurnia,
hingga jiwaku memegang teguh kehendakMu yang mulia.
Ref:...

Semua
Perempuan
Semua
Semua

Sungguh indahnya walau sejenak besertaMu, Allahku;
dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganMu.
Ref:..
Dalam dunia tak seutuhnya kupahami kasihMu,
sukacita pun barulah lengkap, bila 'ku di rumahMu.
Ref.

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”
.
MENYANYI : KJ 402a:Amin, Amin, Amin
(umat: tetap berdiri saat prosesi Alkitab
dibawa keluar - ber-saat teduh - salam persekutuan)
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