TATA IBADAH
HARI MINGGU II PRAPASKAH

“Bersorak Sorai Karena Selamat”

Minggu 18 Maret 2018

TATA IBADAH
PERSIAPAN
Doa pribadi warga jemaat
Prokantor mengajarkan jemaat menyanyikan lagu-lagu baru
Para pelayan berdoa di konsistori
UCAPAN SELAMAT DATANG
P2 :
Selamat pagi / sore, jemaat yang Tuhan kasihi, Presbiter Bertugas
mengucapkan selamat datang dan dengan penuh sukacita menyambut
kehadiran jemaat di ibadah hari Minggu ke II Prapaskah.
Pemberita Firman pada ibadah ini adalah : ………………
Selamat beribadah !
---- Saat teduh
AJAKAN BERIBADAH
P2 :
Jemaat yang TUHAN kasihi, marilah berdiri untuk menyambut Firman
Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
MENGHADAP TUHAN
Menyanyi

GB 4 BERSORAK BAGI TUHAN : 1, 2, 3

Kantoria

Bersorak bagi Tuhan, wahai umatNya;
Hendaklah orang jujur puji namaNya.
Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana,
Bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah.

Semua

Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu;
Nyaringkan suaramu dan bersoraklah,
Sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada;
Segala isi bumi diciptakanNya.
…. Prosesi Alkitab ………..
Tindakan keadilan disukaiNya
Dan bumi dipenuhi oleh kasihNya.
Dengan kuasa Firman, langit pun dijadikan;
Tentarapun tercipta oleh nafasNya.

VOTUM
PF :
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan
bumi.
Menyanyi

A – min (KJ 476a)
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NAS PEMBIMBING
PF

(Efesus 5:19b)
“Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati.”

SALAM
PF :

Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus,
Juruselamat kita, menyertai kamu.

Jemaat : dan menyertaimu juga
Menyanyi GB 22 “BESAR DAN AJAIB”
Semua Besar dan ajaib segala karyaMu, Allah yang Maha kuasa!
Adil dan benar segala jalanMu, Raja segala bangsa!
Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namaMu?
Sebab hanya Kau yang kudus; semua bangsa akan datang
Dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan
Dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan.
(duduk)

PENGAKUAN DOSA
P2

Jemaat, Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku
dosa-dosa kita.
Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setia-Mu, hapuskanlah
pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar! Bersihkanlah aku
seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku.
Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul
dengan dosaku. Terhadap Engkau, terhadap Engkau sajalah aku telah
berdosa dan melakukan apa yang Kauanggap jahat, supaya ternyata
Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu.
Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku
dikandung ibuku. Sesungguhnya, Engkau berkenan akan kebenaran dalam
batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku.
Bersihkanlah aku dari pada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir,
basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju! Biarlah aku
mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang Kauremukkan
bersorak-sorak kembali!
(Mazmur :51:3-8)

Menyanyi : Ref KJ 156 “KITA, ANAK ADAM”
Tuhan, kasihanilah! Kristus, kasihanilah!

Tuhan, kasihanilah!

BERITA ANUGERAH
PF :

Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat,
disampaikan Berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kitab
Mazmur 130 : 3,4 & 7 yang mengatakan ” Jika Engkau, ya TUHAN,
Mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat
tahan? Tetapi pada – Mu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti
orang. Berharaplah kepada TUHAN, hai Israel! Sebab pada TUHAN
ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan.”
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama
Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
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Jemaat : Syukur kepada Tuhan, Amin.
Menyanyi KJ 157 INSAN, TANGISI DOSAMU : 1, 2
Kantoria
Insan, tangisi dosamu!
Ingatlah, Kristus menempuh jalan penuh sengsara
Dan bagai hamba terendah
Ia kosongkan diriNya menjadi Perantara
Yang mati dihidupkanNya,
yang sakit disembuhkanNya, yang hilang Ia cari,
Berkurban diri akhirnya, memikul dosa dunia di atas kayu salib.
Semua

Syukur, pujian dan sembah
kepada Dia angkatlah yang mati bagi kita.
Ikutlah Dia yang menang,
pikullah salib dan beban dengan bersukacita!
KasihNya perkenalkanlah
dan dalam kuasa namaNya kalahkanlah yang jahat.
Ingat darahNya yang kudus,
yang bagi Allah, Bapamu, berharga tinggi amat!

PERINTAH HIDUP BARU
PF:

Marilah kita berdiri, untuk mendengar Perintah Hidup Baru, seperti
tertulis dalam Kitab Filipi 2 : 1 -11 yang menyatakan:
”Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada
persekutuan Roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu
sempurnakanlah sukacitaku dengan ini: hendaklah kamu sehati
sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak
mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang siasia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang
menganggap yang lain lebih utama dari pada dirinya sendiri; dan
janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya
sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam
hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat
juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak
menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus
dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri , dan
mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan
manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah
merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di
kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan
mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama, supaya
dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan
yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah
mengaku: "Yesus Kristus adalah Tuhan,” bagi kemuliaan Allah,
Bapa!”
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)
---- saat teduh

PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PF

………

PEMBACAAN ALKITAB
PF

Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan Alkitab :Hosiana!

Menyanyi GB 396 HOSIANA

P3

Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Mazmur 66 :1 - 7, akan kita bacakan secara
silih ganti …
Demikianlah pembacaan Alkitab.

PF

Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu
dan ucaplah syukur kepada Allah.

Menyanyi GB 392 b KEPADA MU PUJI-PUJIAN
KepadaMu puji-pujian madah syukur dan segala kemuliaan
Ya Bapa Putra Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya
( duduk)

KHOTBAH
Thema: “ Bersorak Sorai Karena Selamat “
--- saat teduh tanpa diiringi musik—
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JAWABAN JEMAAT
Menyanyi GB 236 LUAPKAN HATIMU : 1,2,3,4
Kantoria
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Semua

Tuhan t’lah bertindak dengan tangan Nya yang kuat
Untuk menaklukan s’gala kuasa dunia.
Ia melakukan keadilan bagi kita
kar’na kasih setiaNya bagi umat, milikNya

Kantoria

Hai seluruh bumi, hai bersorak bagi Tuhan;
Mari bergembira dan bermazmur bagiNya.
Mainkan kecapi dan bunyikan sangkakala
Mengiringi kidung baru di hadapan takhtaNya.

Semua

Biarlah gemuruh segenap penjuru dunia
Sambut Tuhan datang bagai hakim yang benar.
Ia menghakimi bumi dan segala bangsa
Dengan kuasaNya yang adil dan benar selamanya.

PENGAKUAN IMAN
PF

Jemaat, silakankan berdiri untuk bersama semua 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 -Doxologi GB 389a)
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PENGUCAPAN SYUKUR
P4

Jemaat yg diberkati, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan
memberi persembahan kepadaNya. Dengarlah firmanNya dari
1 Tawarikh 16 : 29 yang menyatakan : “Berilah kepada Tuhan kemuliaan
namaNya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia!
Sujudlah menyembah kepada TUHAN dengan berhiaskan kekudusan.”
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.

Menyanyi

KJ 292 TABUH GENDANG : 1, 2, 3

Kantoria

Tabuh gendang! Sambil menari nyanyikan lagu yang merdu!
Bunyikanlah gambus, kecapi: mari memuji Allahmu!
Karya besar yang agung benar t’lah dilakukanNya
Terhadap umatNya!

Semua

Israel pun atas berkatNya riang gembira bermazmur
Ikut serta kita percaya dan kepadaNya bersyukur:
”TUHANlah baik, kasihNya ajaib kekal selamanya;
Terpuji namaNya!
…saatnya memberi persembahan …..

Semua

Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umatNya
Habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah!
Puji terus yang Mahakudus: bebanmu yang berat
digantiNya berkat!
Doa Persembahan
P4
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan
dalam doa syukur secara silih ganti :
Sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepadaMu dan memuji namaMu
yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan
persembahan sukarela seperti ini.
Jemaat

P4

Semua

Sebab dari padaMulah segala-galanya dan dari tangan Mu
sendirilah persembahan yang kami berikan kepadaMu.
Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah
Engkau selamatkan. jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi
pelayanan kasih dan keadilan.
AMIN.
(duduk)

PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
P4

..............
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AMANAT PENGUTUSAN

(berdiri)
Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan, ingatlah selalu dan
lakukanlah Firman Tuhan yang telah saudara dengar, dan jadilah saksi
Kristus kini dan selamanya.

PF

Menyanyi GB 232 ”SEGALA BANGSA DUNIA” : 1, 2
Kantoria
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Betapa hebat rahmatNya yang nyata atas kita,
Penuh berkat karunia dan sarat sukacita.
Kasih setia janjiNya tetap selama-lamanya.
Nyanyilah Haleluya !

BERKAT
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 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)
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