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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 dan menyambut
kehadiran jemaat di ibadah hari Minggu ke IV Prapaskah.
Pemberita firman Tuhan pada ibadah ini adalah : ………………Kiranya melalui ibadah ini, dengan memberi diri dituntun oleh Roh Kudus, kita
beroleh kekuatan serta dibaharui selalu dalam iman kepada Yesus Kristus.
Selamat beribadah !

I MENGHADAP TUHAN
AJAKAN BERIBADAH
P2
Jemaat yang TUHAN kasihi, marilah berdiri:..
Dengan segenap hati dan pikiran yang tertuju pada TUHAN, kita menyambut
kehadiran Tuhan melalui firman-Nya, dan beribadah serta menyembah Allah
dalam roh dan dalam kebenaran.
Bersyukurlah dan pujilah nama-Nya.

MENYANYI

KJ 7 Ya Tuhan, Kami Puji NamaMu Besar

Kantoria

Ya Tuhan, kami puji namaMu besar.
Ya Bapa, makhlukMu menyanyi bergemar.
Langit, buana, laut bersyukur semua
Malaikat segenap memuji Dikau jua.
KemuliaanMu tetap senantiasa.
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Mahakuasa!

Semua

Para rasul di sorga kemuliaanMu
serta nabi dan martir mengagungkanMu.
G'reja yang t'lah menang dan yang diperjuangan
Mengaku namaMu, madahnya berkumandang.
Terpuji rahmatMu di bawah dan di atas.
Ya Bapa yang kekal, kasihMu tak terbatas!
……Prosesi Alkitab …….
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Ya Roh Kudus, berilah iman yang teguh,
sucikan kami di persekutuanMu,
supaya kami jangan mengandalkan diri
dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri.
Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kauberikan
Kepenuhan harapan yang kami nantikan.
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Jemaat menyanyi : A - min. (KJ 476 a)
NAS PEMBIMBING :
WAHYU 7 : 17
PF
Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu, akan
menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air
kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata
mereka."
SALAM
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus,
Juruselamat kita, menyertai kamu.
Jemaat : Dan menyertaimu juga
Menyanyi : KJ 9 :1,3 Puji Hai Jiwaku, Puji Tuhan
Puji, Hai jiwaku, puji Tuhan,
selagi ada nafasmu,
Allahku patutlah kuagungkan,
sepanjang umur hidupku,
Hayatku Dia yang beri;
Dia kupuji tak henti.
Haleluya, Haleluya.
Jika penolongmu Allah Yakub,
betapa kau bahagia!
Ia penuhi! Pengharapanmu,
Tuhan setia s’lamanya.
Maha pencipta dunia,
tak meninggalkan makhlukNya.
Haleluya, Haleluya.

( duduk)
PENGAKUAN DOSA
P2
Jemaat yang Tuhan kasihi, mari dengan rendah hati kita mengaku akan
dosa-dosa kita (secara silih berganti):
Ya ALLAH yang penuh belas kasihan, Roh Kudus yang telah tercurah untuk
menuntun kami telah kami abaikan kehadiran-Nya dalam kehidupan ini,
kami justru berjalan mengandalkan kemampuan sendiri.
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Umat

Ya ALLAH, kami telah gagal mengandalkan Engkau sepenuhnya dalam
menjalani hari-hari kehidupan ini. Kami tidak merendahkan hati untuk
mengakui bahwa hanya Engkaulah satu-satunya penuntun kehidupan
kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini.

P2

Ya ALLAH Maha pengampun, dengarlah pengakuan kami dan baharuilah
hati kami demi Yesus Kristus Sang Penegus, Tuhan kami.

Menyanyi :

GB 27 YA TUHAN, KAMI MENGAKU
Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati,
di kata dan tindakan: ampunilah dosa kami!
Betapa lama umat-Mu tak sadar bahwa Kau hadir,
dengan-Mu tak bersekutu: ampunilah dosa kami!
Betapa lama, ya Tuhan, tak sungguh kami kasihi
sesama kami di dunia: ampunilah dosa kami!

BERITA ANUGERAH
PF : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan
Berita Anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 2 TAWARIKH 7 : 14
yang mengatakan:
”dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku disebut, merendahkan
diri, berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari jalanjalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga
dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri
mereka”.
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 :
Kantoria
Semua

KJ 36 Dihapuskan Dosaku
Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus;
aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.
Ref: O, darah Tuhanku, sumber pembasuhku!
Sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus.

Laki-laki

Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus;
Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Ref: Semua

Perempuan

Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus;
bukan oleh amalku: hanya oleh darah Yesus. Reff. Semua
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Semua

Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus;
Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Reff.

PERINTAH HIDUP BARU
PF : Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah
Hidup Baru sesuai yang tertulis dalam YAKOBUS 4:10 yang mengatakan
”Rendahkanlah dirimu dihadapan TUHAN, dan IA akan meninggikan
kamu.”
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup
dan kesaksian kita di dunia.
MENYANYI : GB 381 KEMULIAAN BAGI ALLAH
Semua

Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi
dan damai sejahtera di bumi
di antara manusia yang berkenan kepada-Nya.

Lk-Lk

Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa Mahakuasa,
Engkaulah yang layak kami puji,
menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu!

Prmp

Anakdomba, Jurus'lamat, Put'ra Allah Mahakuasa,
Engkau yang menghapus dosa dunia,
kasihanilah kami, dengarlah doa kami!

Semua

Hanya Kau yang Mahasuci, hanya Kau yang Mahatinggi
Ya Yesus Mesias, Tuhan Kami,
Beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapa-Mu!
( 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, HOSIANA !
Menyanyi : GB 397 HOSIANA
Hosiana, Hosiana, Hosiana
P3

Bacaan Alkitab Hari Ini dari Perjanjian Baru KELUARAN 13 : 17 – 22
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 “ KUASA ILAHI DAN KUASA INSANI “
--- saat teduh tanpa diiringi musik—

III JAWABAN UMAT
MENYANYI

KJ 341 KuasaMu dan NamaMulah

Kantoria

KuasaMu dan namaMulah hendak kami sebar
dan kar'na itu, ya Tuhan, kami takkan gentar.
Bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam,
supaya tumbuh dan segar, di panas surya memekar
berbuahlah. Tuaian pun besar.

Semua

Teladan sudah Kau beri demi deritaMu
dan melalui salibMu Kaut'rima kuasaMu!
Bagian kami tak lebih, seperti segenggam benih,
melintas kubur yang gelap, agar kelak 'kan menetap
BersamaMu di Firdaus gemerlap.

Semua

Bagaikan padi, Tuhan pun dikubur, dipendam,
kembali bangkit merebut umatMu terkeram.
Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang t'lah menyerah
hidupnya untuk kuasaMu, memberitakan namaMu,
agar seg'ra buahnya milikMu.

PENGAKUAN IMAN.
PF
Jemaat silahkankan 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 berkata:
“Aku percaya kepada Allah, Bapa yang mahakuasa ..........“
DOA SYAFAAT
PF
: …….......................... Bapa kami ….diakhiri Doxologi KJ475
PENGUCAPAN SYUKUR
P4. : Jemaat yang diberkati, mari memberi persembahan dengan hati yang tulus
dan penuh sukacita agar berkenan Tuhan pakai bagi pekerjaan-Nya. Ayat
Alkitab mendasari dalam kita memberi adalah LUKAS 21 : 3 - 4 mengatakan :
”Lalu IA berkata: Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini
memberi lebih banyak dari pada semua orang itu. Sebab mereka semua
memberi persembahannya sari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi
dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya.”
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MENYANYI GB 39 BUKAN KAR’NA UPAHMU
Bukan kar’na upahmu
dan bukan kar’na kebajikan hidupmu.
Bukan persembahanmu
dan bukan pula hasil perjuanganmu.
Allah mengampuni kesalahan umat-Nya
oleh kar’na kemurahan-Nya;
melalui pengorbanan Putra tunggal-Nya,
ditebus-Nya umat manusia.
Ref: Bersyukur, hai bersyukur,
kemurahan-Nya pujilah!
Bersyukur, hai bersyukur selamanya.
….saat memberi persembahan ….
Janganlah kau bermegah
dan jangan pula meninggikan dirimu;
baiklah s’lalu merendah
dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya.
Keangkuhan tiada berkenan kepada-Nya;
orang sombong direndahkan-Nya.
Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh,
yang rendah ‘kan ditinggikan-Nya. Ref.
Doa Persembahan
P4
Marilah berdiri, untuk berdoa menyerahkan persembahan kita:
Ya TUHAN, Allah pemilik kehidupan ini, dari Engkaulah segala
berkat yang ada pada kehidupan kami, dan kami bersyukur hari ini
dapat beribadah kepada-Mu dan dikuatkan oleh kebenaran firmanMu. Olehnya kami nyatakan syukur hati dan hidup melalui
persembahan yang telah kami berikan. Terimalah dan berkatilah ya
TUHAN, agar pekerjaan memuliakan nama-Mu di perksekutuan ini
dapat terus berjalan, Roh Kudus ajarlah dan ingatkanlah selalu
bahwa; kami memberi karena kami sudah lebih dahulu menerima
dari TUHAN, dan keselamatan oleh Yesus Kristus adalah
pemberian-Mu yang terbesar atas kehidupan kami. Terima kasih ya
TUHAN, demi Yesus Kristus Juruselamat Penebus umat manusia,
kami berdoa , Amin.

duduk
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IV PENGUTUSAN
P4

WARTA JEMAAT

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.

Menyanyi
Kantoria

Semua

GB 164 TERPUJILAH ALLAH, HIKMATNYA BESAR
Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar;
begitu kasih-Nya ‘tuk dunia cemar,
sehingga dib’rilah Putra-Nya kudus,
mengangkat manusia serta menebus.
Ref: Pujilah, pujilah! Buatlah dunia
Bergemar, bergemar mendengar suara-Nya.
Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya,
B’ri puji pada-Nya sebab hikmat-Nya.
Tiada terukur besar hikmat-Nya;
penuhlah hatiku sebab Anak-Nya
Dan amatlah k’lak hati kita senang
melihat Sang Kristus di sorga cerlang. Ref.

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 478 C
Amin, Amin Amin.
(Jemaat tetap berdiri saat prosesi Alkitab
dibawa keluar - ber-saat teduh - salam persekutuan)
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