TATA IBADAH
HARI MINGGU II SESUDAH EPIFANIA

Tema
“HIDUP DI DALAM TERANG”
Minggu 14 January 2018

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, jemaat yang Tuhan kasihi, presbiter yang bertugas
mengucapkan selamat datang, di ibadah hari Minggu II Sesudah Epifania.
Pemberita firman Tuhan pada ibadah ini adalah : ………………
Selamat beribadah !

I MENGHADAP TUHAN
AJAKAN BERIBADAH (Silih Ganti)
P2
Jemaat yang Tuhan kasihi, dipersilahkan berdiri :
Beribadalah kepada TUHAN dengan sukacita, datanglah kehadapan-Nya
dengan sorak-sorai.
Jemaat

P2

Kepada TUHAN, Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan
kami dengarkan.

Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, kedalam
pelataran-Nya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah
nama-Nya.

MENYANYI GB 242 OH, KASIH ALLAH YANG BESAR
Kantoria

Semua

Oh, kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun.
Menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah.
Kar'na besarlah kasih-Nya dib'rikan Put'ra-Nya.
Oleh darah-Nya damailah, Allah dan manusia.
Reff: Oh, kasih Allah mulia, tiada bandingannya.
Oh, kasih Allah s'lamanya di sorga terdengar.
……Prosesi Alkitab ……

Semua

Bumi dan juga isinya akan berlalu masanya.
Tetapi kasih mulia, takkan berakhir s'lamanya
Lagu malaikat terdengar agungkan kasih-Nya;
kasih-Nya pasti dan tetap, menebus manusia. Ref….

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:
YESAYA 9:1
PF
Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar;
mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar.
SALAM
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus,
Juruselamat kita, menyertai kamu.
Jemaat : Dan menyertaimu juga
Menyanyi : 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.

Kantoria

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. Ref…

Semua

(duduk)
PENGAKUAN DOSA
P2
Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah mengaku akan dosa-dosa kita:
Ya TUHAN, Allah Kudus, kepada-Mu kami mengaku, kami tidak sungguhsungguh belajar akan firman-Mu, dan karennya kami tidak berjalan dalam
terang tuntunan firman-Mu, namun kami tau Engkau Allah yang maha
pengasih tidak meninggalkan kami.
Umat

KJ 43

Tuhan, kasihani kami!,
Kristus, kasihani kami!,
Tuhan, kasihani kami!
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P2

Ya TUHAN, kami mengaku kurang setia sebagai umat-Mu yang telah
Engkau tebus dan selamatkan dari dosa-dosa kami, kami mohon ampunilah
dan bahruilah hati kami senantiasa oleh tuntunan Roh kudus.

Umat KJ 43

Tuhan, kasihani kami!,
Kristus, kasihani kami!,
Tuhan, kasihani kami!

BERITA ANUGERAH
PF : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan
berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam: YOHANES 1 : 4 yang
mengatakan ”
“Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia”
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.
Menyanyi KJ 39 'Ku Diberi Belas Kasihan
Kantoria
'Ku diberi belas kasihan,
walau tak layak hatiku;
tadi 'ku angkuh, kini heran:
Tuhan, besarlah rahmatMu!
Kidung imanku bergema:
rahmatMu sungguh mulia,
Kidung imanku bergema:
rahmatMu sungguh mulia!
Semua

Walau 'ku patut dihukumkan,
Kaulah penuh anugerah:
darah PutraMu dicurahkan
membasuh dosa dan cela.
Di manakah selamatku?
Hanyalah dalam rahmatMu,
Di manakah selamatku?
Hanyalah dalam rahmatMu.

PERINTAH HIDUP BARU
PF : Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, untuk mendengar Perintah Hidup
Baru, sesuai yang tertulis dalam: EFESUS 5 : 8 yang mengatakan:
”Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah
terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang ”
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup
dan kesaksian kita di dunia.
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MENYANYI : GB 44 MENGALIR DALAM HATIKU
Kantoria : Mengalir dalam hatiku
ceria dan damai kekal.
'Ku nyanyikan damai besar;
anug'rah kasih Allah.
Ref: Damai, damai!
Kasih yang sungguh ajaib,
betapa besar kasih-Nya;
anug'rah kasih Allah.
Semua

'Ku ingin dekat Tuhanku
dan tinggal tetap dengan-Nya
'ku dapatkan damai abadi;
anug'rah kasih Allah.Ref...
(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 : YOHANES 1 : 1 - 13 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: “ HIDUP DI DALAM TERANG “
--- saat teduh tanpa diiringi musik—
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III JAWABAN UMAT
MENYANYI GB 116 YESUS INGINKAN DIRIMU BERSINAR T'RANG
Kantoria

Yesus inginkan dirimu bersinar t’rang
agar seluruh dunia memuji-Nya.
Bawa cahaya-Nya di tiap langkahmu,
agar terang-Nya makin jauh tersebar.
Ref:
Di dalam perbuatanmu,
di dalam perkataanmu,
ingatlah Kristus minta darimu;
pancarkan sinar kasih-Nya
kepada dunia yang gelap,
supaya dunia mengagungkan nama-Nya

Semua

Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya,
bagi semua orang yang berkesah.
Jadikan firman-Nya pelita bagimu,
agar hidupmu jadi saksi teguh Ref...

Lk-LK

Walau terkadang jalan hidupmu kelam,
pelitamu tetap bersinar terang.
Janganlah padam hanya kar’na kemelut,
Tuhan inginkan kau bersinar terus. Ref: Semua

Prmp

PENGAKUAN IMAN.
PF Jemaat silahkankan berdiri, bersama 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
: ……........( Diakhiri Doa Bapa Kami - Doxolgie KJ 475 )

PENGUCAPAN SYUKUR
P4. : Jemaat yang diberkati, melandasi pemberian persembahan kita, ayat Alkitab
dalam : 1 TAWARIKH 29 :16 mengatakan:
”Ya TUHAN, Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami
sediakan ini untuk mendirikan bagi-Mu rumah bagi nama-Mu yang kudus
adalah dari tangan-Mu sendiri dan punya-Mulah segala-galanya.“
Tuhan memberkati Saudara dan Persembahan Saudara
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MENYANYI GB 83 MARILAH 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.
….Saatnya memberi persembahan …..

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 PERSEMBAHAN
P4
Marilah kita berdiri, untuk berdoa menyerahkan persembahan kita, secra
silih ganti :
”Ya TUHAN, Engkau yang memberi dan memelihara hidup kami, segala
yang ada pada kami adalah berkat-Mu yang Engkau berikan dalam kami
berusaha, bekerja dan menyertakan Engkau di dalamnya. Olehnya hati
kami bersyukur dan dengan penuh sukacita membawa persembahan ini
sebagai ungkapan syukur hati kami.
Jemaat Ya TUHAN, terima kasih atas segala berkat-Mu bagi kami, Engkau
menilik hati kami umat-Mu yang datang memberi persembahan syukur
ini, terimalah pemberian kami ini, bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu
yang agung mulia itu
P4

Berkatilah persembahan kami ya TUHAN, dan kami mohon, ingatkan kami
selalu bahwa masih banyak orang di sekeliling kami yang membutuhkan
pertolongan, tuntunlah dan mampukan kami untuk menolong dan menjadi
saluran berkat bagi mereka, demi Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi
kami, Amin.
duduk

IV PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
P4
AMANAT PENGUTUSAN
(berdiri)
PF : 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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GB 107 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.

Menyanyi
Kantoria

Semua

Laki-laki

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

Perempuan

Ikutlah Tuhan dalam t’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. Reff.

BERKAT
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 engkau
damai sejahtera”
MENYANYI :GB 401 AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA
Amin, amin, ya, benar adanya, amin.
Amin, amin, ya, benar adanya, amin.
(Jemaat tetap berdiri saat prosesi Alkitab
dibawa keluar - bersaat teduh - salam persekutuan)
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