TATA IBADAH HARI MINGGU
AKHIR TAHUN 2017

“IMAN YANG TETAP HIDUP”
Minggu 31 December 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 : Selamat pagi / sore, pelayan firman serta mejelis yang bertugas
mengucapkan selamat datang, di ibadah hari Minggu akhir tahun ini, kiranya
kesetiaan kita untuk terus beribadah kepada TUHAN merupakan ungkapan
rasa syukur serta perayaan karya keselamatan yang TUHAN sudah
anugrahkan bagi kita.
Pemberita firman Tuhan pada ibadah ini adalah: ……………………
Selamat beribadah !
UNGKAPAN SITUASI
P2 : Hari terkahir di tahun 2017 ini, saat kita datang beribadah kepada TUHAN,
hanyalah ucapan: “Syukur kepada-Mu ya Allah” yang terungkap dari hati,
karena kita boleh mengakhiri tahun 2017, dimana masing-masing kita
mempunyai kenangan: baik yang indah penuh sukacita maupun yang
mengalami kepahitan hidup dengan berbagai kesulitan, dalam semua itu
biarlah masing-masing kita mengatakan bahwa “ TUHAN tidak pernah berubah,
kasih-Nya ajaib ada disepanjang kehidupan, tidak pernah beranjak dari
kehidupan orang-orang percaya. TUHAN telah melakukan perkara besar
kepada kita, maka hendaklah kita tetap bersukacita.
J

Karena! “orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan
menuai dengan sorak sorai, Orang yang berjalan maju dengan menangis
sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa
berkas-berkasnya.”

P2

Saat Kita akan tinggalkan tahun 2017, tetaplah berjaga-jaga!, dan marilah
sejenak merenung serta menghayati bahwa; “ jikalau bukan TUHAN yang
membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya,”.... kita akan
memasuki tahun 2018 dengan satu kepastian pengharapan bahwa; terang
TUHAN akan selalu menyinari perjalanan kehidupan kita.

I MENGHADAP TUHAN
AJAKAN BERIBADAH
P2 : Jemaat yang Tuhan kasihi, dipersilahkan berdiri:
Pujilah TUHAN, hai jiwaku !
J

Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku!
Pujilah TUHAN, hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya.
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P2

Beribadalah kepada TUHAN dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya
dengan sorak-sorai.
Mari sambut kehadiran firman-Nya ditengah-tengah persekutuan kita.

MENYANYI GB 1 PUJILAH SANG PENCIPTA
Kantoria

Ref: Pujilah Sang Pencipta, Maha mulia,
pujilah Dia hai segala malak-Nya,
Keagungan-Nya mengatasi semesta,
segala yang tercipta puji nama-Nya.

Semua

Samud'ra raya, gunung, lembah,
hewan, tumbuhan, hai bernyanyilah. Ref.
…Prosesi Alkitab ….

Semua

Ref:

Pujilah Sang Pencipta, Maha mulia,
pujilah Dia hai segala malak-Nya,
Keagungan-Nya mengatasi semesta,
segala yang tercipta puji nama-Nya

Laki-laki
Perempuan

Tua dan muda hai ikutlah,
angkat suaramu, nyanyi bergemar. Ref: SEMUA.

Perempuan
Laki-laki

Segala bangsa di dunia
pun raja-raja mari pujilah. Ref:Semua

VOTUM
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Jemaat menyanyi : A - min. (KJ 476 a)
NAS PEMBIMBING:
YAKOBUS 2 :26
PF
Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman
tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati.
SALAM
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus,
Juruselamat kita, menyertai kamu.
Jemaat : Dan menyertaimu juga
Menyanyi :GB 6 BERNYANYILAH ORANG PERCAYA
Kantoria
Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus,
t’rang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus!
Semua

Siarkanlah t’rang pengampunan yang terbit atas bumi gelap;
sejahtera dan pembaruan akhirnya terjamin tetap.
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Semua

Berbakti dengan bersedia kita ikut cahaya terang,
penuh bersyukur pada Dia yang oleh salib-Nya menang!

(Umat duduk)
PENGAKUAN DOSA ( silih berganti )
P2
Jemaat yang Tuhan kasihi, dihadapan Yesus Kristus sang Alfa dan Omega,
di akhir tahun 2017 ini, marilah dengan penuh penyesalan kita ungkapkan
kesalahan dan mengaku dosa-dosa kita:
Ya TUHAN,.kami mengaku akan dosa dan kesalahan kami disepanjang
tahun ini, bahwa : kami belum mengasihi Engkau dengan segenap hati dan
pikiran kami, kami masih mengutamakan kepentingan kami dari pada
mengikuti ajaran dan kehendakmu.
Umat

Ya TUHAN, sebagai Orang tua maupun sebagai anak, kami masih
mengutamakan kepentingan pribadi kami, sebagai suatu persekutuan
keluarga kami belum bersehati dalam bersekutu beribadah memuliakan
Engkau. Kami mengabaikan perintah firman-Mu.

P2

Ya TUHAN, sebagai suatu persekutuan gereja-Mu, kami belum benar-benar
menghayati panggilan pengutusan yang Engkau amanatkan bagi kami.
Dengarkanlah pengakuan kami, ampunilah kami, dan baharuilah terus hati
pikiran kami agar seturut dengan kehendak-Mu, ketika kami akan memasuki
tahun yang baru, demi Yesus Kristus, Tuhan penebus kami yang agung
mulia.

MENYANYI
Kantoria

Semua

GB 38 YESUS SUMBER DAMAI
Yesus Sumber damai, Tuhan Maha kudus,
kini kami datang, b'rilah kasih-Mu
S'lamatkanlah kami dari kuasa dosa.
B'rilah pada kami jiwa yang tenang.
Jurus'lamat kami, hangatkanlah hati
dan satukan kami dalam rahmat-Mu.

BERITA ANUGERAH
PF : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan
berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam: ROMA 5:1 yang
mengatakan ”

Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup
dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita,
Yesus Kristus.
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.

4

Menyanyi GB 45 : 2, 3 DOSAMU DIHAPUSKAN
Kantoria

Hai dengar Tuhan panggil, baliklah kepada-Nya,
hai dengar Tuhan panggil, baliklah kepada-Nya.
Sungguhlah agung dan mulia kasih sayang-Nya.
Hai dengar Tuhan panggil, hai dengar Tuhan panggil
baliklah kepada-Nya, baliklah kepada-Nya.

Semua

Dosamu diampuni, juga dilupakan-Nya,
dosamu diampuni, juga dilupakan-Nya.
Sabda Tuhanmu hai dengarlah: 'Lihat pada-Ku'.
Dosamu diampuni, dosamu diampuni,
juga dilupakan-Nya, juga dilupakan-Nya.

PERINTAH HIDUP BARU
PF : Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, untuk mendengar Perintah
Hidup Baru, sesuai yang tertulis dalam: MARKUS 13 :37 yang mengatakan:
“Apa yang Kukatakan kepada kamu, Kukatakan kepada semua

orang: berjaga-jagalah!"
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup
dan kesaksian kita di dunia.
MENYANYI : GB 384 GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO
Gloria, Gloria in excelsis Deo,
Gloria, Gloria, Alleluia! Alleluia!
( Umat 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!

P3

Bacaan Alkitab Hari Ini dari Perjanjian Baru : MATIUS 25 : 1 – 10 tertulis
sebagai berikut ”…..”
Demikianlah pembacaan alkitab.

PF

Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu
dan ucaplah syukur kepada Allah
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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: “ IMAN YANG TETAP HIDUP “
--- saat teduh tanpa diiringi musik—

III JAWABAN UMAT
MENYANYI
Kantoria

Semua

GB 208 TAK 'KU TAHU ‘KAN HARI ESOK
Tak ku tahu ‘kan hari esok, namun langkahku tegap.
Bukan surya kuharapkan, kar’na surya ‘kan lenyap.
Oh, tiada ‘ku gelisah akan masa menjelang;
‘ku berjalan serta Yesus. Maka hatiku tenang.
Ref.Banyak hal tak kufahami dalam masa menjelang.
Tapi t’rang bagiku ini: Tangan Tuhan yang pegang.

Semua

Tak kutahu ‘kan hari esok, mungkin langit ‘kan gelap.
Tapi Dia yang Pengasih melindungi 'ku tetap.
Meski susah perjalanan, g’lombang dunia menderu.
Dipimpin-Nya ‘ku bertahan sampai akhir langkahku.Reff.

PENGAKUAN IMAN.
PF Jemaat silahkankan berdiri : bersama-sama orang percaya di segala
waktu dan tempat, kita mengaku Iman percaya kita menurut pengakuan
Iman rasuli, masing-masing berkata:
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang mahakuasa ................
DOA SYAFAAT
PF
: ……........( Doxolgie KJ475 )
PENGUCAPAN SYUKUR
P4. : Jemaat yg diberkati, di saat kita akan tinggalkan tahun ini, biarlah hati kita
tetap penuh dengan ungkapan syukur karena kasih-Nya tidak berkesudahan
bagi kita. Marilah ungkapkan itu dengan memberi menurut kerelaan hati kita.
Ayat Alkitab yang melandasi pemberian kita yaitu: 2 Korintus 8 : 12 – 13
mengatakan
Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima,
kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan
berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah
supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada
keseimbangan.
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MENYANYI GB 81 ALLAH, SUMBER KEMURAHAN
Kantoria
Ref: Allah, Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu.
Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan, kini dan kekal.
Bawa persembahanmu seg'ra,pada Tuhan Allahmu.
Ingat akan janji-Nya tetap,Ia memberkatimu. Ref: SEMUA
Semua

B'ri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh.
Kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Reff.
……saatnya memberi persembahan …….

Semua

Ref: Allah, Sumber kemurahan, juga kebajikan di sepanjang hidupmu.
Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan, kini dan kekal.
B'rilah dengan rela dan senang, b'ri kepada Tuhanmu.
Tak 'kan kekurangan apapun, kau dipelihara-Nya. Ref:...

DOA PERSEMBAHAN
P4
Marilah kita berdiri, untuk berdoa menyerahkan persembahan kita,
(silih berganti ) :
Ya Allah, Bapa pengasih, disaat kami akan meninggalkan Tahun 2017 ini,
tolong kami agar dapat mengingat-ingat, bahwa hidup kami sudah Engkau
pelihara dan berkati, agar kami mau selalu datang memberi bagi
pekerjaan-Mu ditengah-tengah kehidupan persekutuan kami.
Umat

.
P4

Ya Allah, Bapa yang kekal kudus, Engkau melihat hati kami yang memberi
persembahan ini. Ingatkan kami selalu untuk terus mau berbagi untuk
orang-orang yang memerlukan pertolongan, agar kami benar-benar dapat
menjadi umat-Mu yang mengasihi sesama kami, dan mereka juga dapat
merasakan kasih-Mu melalui hidup kami.
Kami berikan persembahan ini sebagai ungkapan syukur hati atas anugrah
keselamatan dan pemeliharaan-Mu disepanjang tahun 2017.
Ya TUHAN, terimalah persembahan kami ini dan berkatilah, kuatkan serta
mampukan kami untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai
persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenaan kepada Allah,
karena itulah ibadah kami yang sejati.
Terima kasih TUHAN, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin.
...Umat duduk ......

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.
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Menyanyi
Kantori

GB 107: 1,2,3,5 IKUTLAH TUHAN DALAM T’RANG
Ikutlah Tuhan dalam t’rang,
tinggalkan yang gelap
dan ingat kewajibanmu,
lakukan firman-Nya.
Ref: Berjalan di t’rang,
berjalan di t’rang.
Berjalan di t’rang,
berjalan di dalam t’rang.

Prpn

Ikutlah Tuhan dalam t’rang,
teguhkan hatimu.
Setia, tulus dan benar,
amalkan kasihmu.
Ref: Semua.

Laki-laki

Ikutlah Tuhan dalam
’rang,berdoalah tetap.
Di dalam kuasa Roh Kudus
engkau dibimbing-Nya.
Ref: Semua

Semua

Ikutlah Tuhan dalam t’rang,
dan jangan mengeluh.
Menolong orang yang lemah
menurut citra-Nya.Ref:..

PF : Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan,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 Eengkau Damai
Sejahtera”
MENYANYI : GB 401 AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA
Amin, amin, ya, benar adanya, amin.
Amin, amin, ya, benar adanya, amin.
(umat: tetap berdiri saat prosesi Alkitab
dibawa keluar - ber-saat teduh - salam persekutuan)

8

