Hari Minggu III sesudah Epifania
21 Januari 2018

Tata Ibadah

GPIB Jemaat “ KARUNIA”

PERSIAPAN
Doa pribadi warga jemaat
Prokantor mengajarkan jemaat menyanyikan lagu-lagu baru
Para pelayan berdoa di konsistori
UCAPAN SELAMAT DATANG
P.2. : Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di
Hari Minggu III sesudah Epifania.
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan
kita diberkati oleh-Nya.
Pemberita Firman pada ibadah ini adalah . . .
---- saat teduh
AJAKAN BERIBADAH
P.2. :Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengahtengah persekutuan kita.
MENGHADAP TUHAN
JEMAAT MENYANYI : GB. 4 ‘BERSORAK BAGI TUHAN’
1. Bersorak bagi Tuhan, wahai umat-Nya;
hendaklah orang jujur puji nama-Nya.
Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana,
bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah.
---------- Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang ibadah ----------3. Tindakan keadilan disukai-Nya
dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya.
Dengan kuasa Firman, langit pun dijadikan;
tentarapun tercipta oleh nafas-Nya.
VOTUM
P F.
: Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan
bumi.

Jmt.

: 1 . 7 ./ 1
A - - - - min.

NAS PEMBIMBING :
Amsal 10 : 29
P.F.
: Jalan TUHAN adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi
kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat.
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SALAM
P.F.
: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan
Yesus Kristus menyertai kamu
Jmt.

: dan menyertaimu juga

JEMAAT MENYANYI : GB. 258 ‘BILA BADAI HIDUP TURUN’
Kantoria

Bila badai hidup turun dan samud’ra menderu;
Kucarikan perlindungan dinaungan Tuhanku.
Ref. Dilindungi, dilindungi dari mara dinaungi.
Dilindungi, dilindungi dinaungan Tuhanku.

Semua

Dan kendati ‘ku dicoba, makin nyata kasih-Nya,
kar’na dalam kasih jua dipecut-Nya anak-Nya. Ref.

Semua.

Musuh akan melukai, iblis ganas menyerang;
Tuhan akan menjagaku, dibuat-Nya ‘ku senang. Ref.

(duduk)
PENGAKUAN DOSA
P.2
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, mari mengaku
dosa-dosa kita, kita berdoa:
Ya Allah Yang Kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan
mengaku dihadapanMu hakekat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga
cepat untuk berbuat jahat dan lambat berbuat baik.
Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup
yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami
berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu dan
melupakan kasih-Mu.
Ya Allah Mahakasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan
menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu.
Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan,
bersihkanlah kami dari dosa demi nama Anak-Mu yang kekasih.
Tolonglah kami, ya Allah Yang Pengasih, agar kami hidup dalam
terangMu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus.
Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah, ya Tuhan.
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JEMAAT MENYANYI : GB. 28 ‘DENGARLAH, YA TUHAN’
Solo
Umat

: Dengarlah, ya Tuhan
→
UMAT : Kami berseru
Dengarlah, ya Tuhan
→
UMAT : Kami berseru
Ya Tuhan kasihani dan ampuni, dosa kami
Layakkan kami di hadapan-Mu.
Sucikan hati kami dan murnikan jiwa kami
Ya Tuhan, kasihanilah.

BERITA ANUGERAH
PF. :Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita
anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Yohanes 1 : 9 mengatakan :
”Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia
akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala
kejahatan”.
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.

JEMAAT MENYANYI : KJ. 40:1, 4 ‘AJAIB BENAR ANUGERAH’
1. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku !
‘Ku hilang, buta, bercela; olehnya ‘ku sembuh.
4. Kudapat janji yang teguh, kuharap sabdaNya
dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya.
PERINTAH HIDUP BARU
PF. : Jemaat mari berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti tertulis
dalam 1 PETRUS 3 : 8 - 12 yang mengatakan:
Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi
saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas
kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi
sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil,
yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab: "Siapa yang mau mencintai hidup dan
mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat
dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang
jahat dan melakukan yang baik, ia harus mencari perdamaian dan berusaha
mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan
telinga-Nya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah
Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat."
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Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup
dan kesaksian kita di dunia.
JEMAAT MENYANYI : KJ. 46:1,2,5 ‘BESARKAN NAMA TUHAN’
Kantoria

Besarkan nama Tuhan, Haleluya;
kasihNya tak berkurang, Haleluya !
sekalipun keluhan menimpa umatNya,
berkat-Nya ditemukan, Haleluya !

Semua

Dib’riNya hidup baru, gelap menjadi t’rang;
sabdaNya besertamu dingarai yang kelam.
Hai kamu yang selalu padaNya berpegang,
Tak usah ragu-ragu: tuntunanNya tent’ram !

Semua

Besarkan nama Tuhan, Haleluya;
Di dunia serukan kemuliaanNya !
JanjiNya dikukuhkan demi manusia:
Besarkan nama Tuhan, Haleluya !
(duduk)

KESAKSIAN PUJIAN
PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PEMBACAAN ALKITAB
P.F :
Mari berdiri untuk mendengar Firman Tuhan, Haleluya!
Jemaat Menyanyi :  GB. 393 ‘HALELUYA’
Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah
Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah
P3

Bacaan Alkitab hari ini dari : MAZMUR 11 : 1 – 7 yang menyatakan: …

PF

Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah Firman Tuhan dengan segala
kekayaannya diam diantara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.

Jemaat menyanyiGB. 392a ‘KepadaMu Puji-Pujian’
KepadaMu puji-pujian madah syukur dan kemuliaan
Bapa, Put’ra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.
(duduk)
KHOTBAH
P.F. : . . .
---- saat teduh tanpa diiringi musik
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JAWABAN JEMAAT
NYANYIAN JEMAAT : KJ. 443 ‘KAU SUKACITA’
Kantoria
Kau suka cita dalam derita Yesus Kristus mulia
Sudah Kau bawa kurnia sorga Jurus’lamat dunia
Kau melepaskan kami yang malang;
padaMu saja kami percaya Tidak kan jatuh. Haleluya
Dalam kasihMu kami berlindung
Tiada kuasa yang memisahkan dari padaMu. Haleluya
Semua

Bila Kau hadir, kami tak kuatir kuasa Iblis, kuasa maut.
Kau mengalahkan tiap ancaman; Kau enyahkan kemelut.
NamaMu, Tuhan, kami agungkan.
dihadapanMu kami umatMu bersukaria. Haleluya !
kar’na percaya kami pun jaya;
puji-pujian kami nyanyikan: Tuhan setia ! Haleluya !

PENGAKUAN IMAN
P.F.
: Jemaat mari berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman
Rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata .................
(duduk)
SYAFAAT

(Diakhiri Doa Bapa kami - Doxologi KJ. 475)

KESAKSIAN PUJIAN

PENGUCAPAN SYUKUR
P.4 :
Marilah kita menyatakan syukur kepada TUHAN di dalam ibadah ini melalui
persembahan guna mendukung pelayanan gereja dengan mengingat pesan
Alkitab dalam 2 Korintus 9 : 6 – 7
“Camkanlah ini: Orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit
juga, dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya,
jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi
orang yang memberi dengan sukacita”.
Berdasarkan firman TUHAN itu, marilah kita sampaikan dengan penuh
hormat dan sukacita persembahan kita kepadaNya.
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NYANYIAN PERSEMBAHAN : KJ. 290:1,2,4 ‘TAKKAH PATUTKU BERNYANYI’
Kantoria

Semua

2. Bagai burung rajawali melindungi anaknya,
Tuhan pun berkali-kali t’lah menolong hambaNya.
Semenjak dikandung ibu, waktu aku dibentuk,
Dan sepanjang umurku di tanganNya aku hidup.
Biar dunia lenyap, kasih Allah ‘kan tetap !
----------- jemaat memberi persembahan ---------4. Dalam dunia ‘ku dikawal oleh Roh dan FirmanNya
yang menuntun dari awal aku dalam t’rang baka,
hingga hatiku percaya makin kuat dan teguh,
bahwa kuasa seteru, maut dan Iblis, tak berdaya.
Biar dunia lenyap, kasih Allah ’kan tetap !

DOA SYUKUR
P4
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan
dalam doa syukur secara silih ganti:
Ya Tuhan, kasihMu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan.
Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkatMu. Kepada-Mu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami
untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur
kami :
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Jmt.

Ya Kristus, Tuhan kami, kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena
Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui
persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi Majelis Jemaat agar mengelola dan
menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan
nama-Mu. Amin.
(duduk)
PENGUTUSAN

WARTA JEMAAT
P.4. :. . .
AMANAT
(berdiri)
P.F : ...........
NYANYIAN PENGUTUSAN KJ. 250a:1,2,4 ‘ALLAHMU BENTENG YANG TEGUH’
Kantoria 1. Allahmu benteng yang teguh, perisai dan senjata
Betapapun sengsaramu, pertolongan-Nya nyata
Sijahat yang geram berniat kan menang; ngeri kuasanya
Dan tipu dayanya di bumi tak bertara

Semua

2. Dengan tenaga yang fana niscaya kita kalah.
Pahlawan kita Dialah yang diurapi Allah.
Siapa namaNya ? Sang Kristus mulia,
Tuhanmu Yang Esa, Panglima semesta. Niscaya Ia jaya !

Semua

4. FirmanNya pertahankan t’rus dan puji hanya Dia !
Dengan kuasa Roh Kudus Ia di Pihak kita.
Kendati hidupmu diambil seteru,
Pun harta dan benda, akhirnya kitalah yang punya Kerajaan!

BERKAT
P. F
: Angkatlah hati dan arahkan 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.
JEMAAT MENYANYI : KJ. 478C AMIN

(Jemaat tetap berdiri sampai Alkitab dan para pelayan tiba di pintu keluar)
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