TATA IBADAH
HARI MINGGU IV SESUDAH EPIFANIA

“YA DENGAN SEGENAP HATIKU,AMIN “
Minggu 28 Januari 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
dengan penuh sukcita menyambut kehadiran jemaat serta mengucapkan
selamat datang, di ibadah hari Minggu ke IV Sesudah Epifania.
Pemberita firman Tuhan pada ibadah ini adalah:……………
Selamat beribadah !

I MENGHADAP TUHAN
AJAKAN BERIBADAH.
P2
Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah berdiri: dengan hati yang penuh sukacaita
kita menghadap hadirat-Nya dan beribadah, menyembah Allah dalam roh dan
dalam kebenaran. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya.
MENYANYI GB 156 NAMA YESUS BERKUMANDANG
Kantoria

Semua

Semua

Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia
Nama Yesus memberikan damai dan bahagia
Hai, dengarkan panggilan-Nya dan tinggalkan dosamu
tiap orang yang percaya, pada Dia berteduh
Ref: Yesus, Kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku
Bersyukur di jalan s’lamat, aku puji namaMu
Nama Yesus bercahaya di segala negeri
Dalam trang penghiburan-Nya pengharapan berseri
Nama itu mengenyahkan kegelapan dunia
Kuasa dosa dikalahkan oleh nyala kasih-Nya Ref...
…..Prosesi Alkitab …..
Nama Yesus maha agung dan semaraknya tetap;
diteranginya jiwaku, biar malam pun gelap.
Langit bumi ‘kan binasa, matahari terbenam,
nama Yesus berkuasa, dan abadi cemerlang! Ref..

PF

: Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit
bumi.

dan

Jemaat menyanyi : A - min. (KJ 476 a)
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NAS PEMBIMBING:
MATIUS 12 ; 18 - 21
PF
"Lihatlah, itu Hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepada-Nya jiwaKu berkenan; Aku akan menaruh roh-Ku ke atas-Nya, dan Ia akan
memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan
tidak akan berteriak dan orang tidak akan mendengar suara-Nya di jalanjalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan-Nya, dan sumbu yang
pudar nyalanya tidak akan dipadamkan-Nya, sampai Ia menjadikan hukum
itu menang. Dan pada-Nyalah bangsa-bangsa akan berharap."
SALAM
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus,
Juruselamat kita, menyertai kamu.
Jemaat : Dan menyertaimu juga
Menyanyi : GB 23 BERSORAKLAH HAI ALAM SEMESTA
Kantoria Bersoraklah hai alam semesta: “Kau, Allahku!”
Di langit bergema pujian yang megah
Dan bumi pun penuh pujian yang merdu
Bersoraklah, hai alam semesta: “Kau Allahku!”
Semua

Bersoraklah, hai alam semesta: “Kau, Rajaku”
Gereja bersyukur, bermadah, bermazmur
Di hati umat pun pujian menggema.
Bersoraklah, hai alam semesta: “Kau, Rajaku”

( duduk)
PENGAKUAN DOSA
P2
Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah mengaku akan dosa-dosa kita:
Allah Maha kudus, dengan penuh rasa sesal dan malu, kami datang
kepada-Mu mengaku akan dosa dan kegagalan kami menuruti panggilan
hidup kudus sesuai yang Engkau kehendaki.
(Masing-masing mengaku dosa secara pribadi, diiringi instrument KJ 27 )
P2

Ya Allah yang Maha Kudus, Engkau melihat dan mengetahui hati kami yang
mengaku akan dosa-dosa kami. Kami mengaku kurang menghayati bahwa
Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia sudah menyelamatkan
kami dari dosa-dosa kami. Dan hari-hari kehidupan kami berlalu tanpa
mengundang Roh Kudus untuk berperan sepenuhnya dalam hidup kami.
Ampunilah dan baharui hati kami ya TUHAN ketika Engkau melayakkan
kami memasuki kehidupan di minggu yang baru, demi Yesus Kristus
Juruselamat kami.
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Menyanyi : KJ 35 : 1, 3 TERCURAH DARAH TUHANKU
Semua
Tercurah darah Tuhan-Ku di bukit golgota;
Yang mau bertobat ditebus terhapus dosanya,
terhapus dosanya, terhapus dosanya
yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya
Ya Anak domba , darah-Mu tak hilang kuasa-Nya
Sehingga s’lamat umat-Mu dan suci s’lamanya
dan suci s’lamanya, dan suci s’lamanya
sehingga s’lamat umat-Mu dan suci s’lamanya.
BERITA ANUGERAH
PF : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan
berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam: YOHANES 1: 29 yang
mengatakan :
Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan
ia berkata: "Lihatlah Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia.
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 395 “BETAPA INDAH HARINYA”
Kantoria
Betapa indah harinya saat kupilih penebus
Alangkah sukacitanya, ‘ku membritakannya terus
Semua
Ref: Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku
‘Ku diajari penebus berjaga dan berdoa t’rus
indahlah harinya Yesus membasuh dosaku
Laki-laki

Betapa indah janji-Nya yang t’lah mengikat hatiku
‘ku bri kasihku pada-Nya serta menyanyi bersyukur !
Ref: Semua.

Perempuan

Sudah ‘ku jadi milik-Nya, IA pun milikku kekal
Yakin penuh ‘ku ikutlah suara Tuhan kukenal
Ref: Semua.

PERINTAH HIDUP BARU
PF : Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, untuk mendengar Perintah
Hidup Baru, sesuai yang tertulis dalam: 1 PETRUS 2:9 yang mengatakan
“Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang
kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatanperbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari
kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib”
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup
dan kesaksian kita di dunia.
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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!
P3

Bacaan Alkitab Hari Ini dari Perjanjian Baru : MARKUS 1: 9 – 11 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:

“ Ya dengan segenap hatiku, Amin “
--- saat teduh tanpa diiringi musik—

III JAWABAN UMAT
MENYANYI GB 16 : 1, 2 KAU YANG LAYAK
Kantoria
Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan
Layak Kau t’rima puji-pujian hormat dan kuasa penuh
Segala sesuatu telah kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu
Semuanya ada kar’na karya-Mu, Kau yang layak Tuhan
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Semua

Kau yang layak, kau yang layak, Anakdomba Allah
Layak Kau t’rima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh
Engkau jadi kurban demi dunia ini dan kami telah Kau tebus
Dan kami menjadi imam dan raja di kerajaan-Mu

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 ................“
duduk
DOA SYAFAAT
(diakhiri Doa Bapa Kami ….

Doxologie KJ 475)

KESAKSIAN PUJIAN ( Paduan Suara / VG)
PENGUCAPAN SYUKUR
P4. : Jemaat yang diberkati, mari memberi persembahan dengan hati yang tulus
dan penuh sukacita agar Tuhan berkenan memakai bagi pekerjaan-Nya.
Ayat Alkitab mendasari dalam kita memberi adalah YAKOBUS 1 : 17
mengatakan:
Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya
dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang; pada-Nya tidak ada perubahan
atau bayangan karena pertukaran.
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.
B’ri persepuluhanmu dengan
hati tulus dan penuh
Kasih dan setia Tuhanmu,
dilimpahkan padamu
Ref.
…..Saatnya memberi persembahan ……
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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 kepada
Tuhan ( secara silih berganti ) :
Ya TUHAN yang Maha kasih, kami bersyukur atas anugerah pemeliharaanMu dalam kehidupan kami, serta berkat-berkat yang dicurahkan bagi kami.
Persembahan kami ini adalah ungkapan rasa syukur kami yang telah
merasakan kasih-Mu.

Jemaat

P4

Ya TUHAN, kami berikan persembahan ini agar pekerjaan untuk
memuliakan Engkau dapat terus dilakukan, dan juga agar dapat
memberkati orang-orang yang memerlukan pertolongan,
ingatkanlah kami bahwa hidup kami yang berkenan pada-Mu
adalah persembahan yang benar seperti yang Engkau kehendaki.

Ya TUHAN, persembahan kami sedikit sekali dibanding dengan berkatberkat-Mu yang telah kami terima melalui pekerjaan dan upaya kami dalam
hidup ini.
Terimalah dan berkati Ya TUHAN, persembahan kami ini bagi kemuliaan
nama-Mu, demi Yesus Kristus, yang telah menebus dan menyelamatkan
kami dari dosa, Amin
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, jadilah saksi Kristus
kini dan selamanya.
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Menyanyi KJ 432 JIKA PADAKU DITANYAKAN
Semua
Jika padaku ditanyakan
apa akan kub’ritakan
Pada dunia yang penuh penderitaan
Kan kusampaikan kabar baik
pada orang-orang miskin
Pembebasan bagi orang yang ditawan
Yang buta dapat penglihatan,
yang tertindas dibebaskan
Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba
K’rajaan Allah penuh kurnia,
itu berita bagi isi dunia
Prpn
Lk-Lk
Semua

Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan
Pada dunia yang penuh dengan cobaan
Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya
Menyampaikan kasih Allah yang sejati
T’lah tersedia bagi kita pengampunan dan anug’rah
Kes’lamatan dalam Kristus Putera-Nya
K’rajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia

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 - ber-saat teduh - salam persekutuan)

-kt-
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