TATA IBADAH
HARI MINGGU I PRAPASKAH

“Mengenal dan MenerimaNya”

Minggu, 25 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 I 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 105 : 1- 3 Ku Dengar Yesus memanggil
KANTORIA

Semua :

Melewati pencobaan, melewati pencobaan
Melewari pencobaan , dengan Yesus, Yesus s’lamanya Ref:
Ref:..
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…. Prosesi Alkitab ………..
Semua Yesus b’rikan kemuliaan, Yesus brikan kemuliaan
Yesus brikan kemuiliaan , dan berjalan denganku tetap Ref:..
VOTUM
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit
bumi.

dan

Menyanyi: A – min (KJ 476a)
NAS PEMBIMBING
Roma 10 :9-10
PF
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan,
dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara
orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang
mengaku dan diselamatkan.
SALAM
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus,
Juruselamat kita, menyertai kamu.
Jemaat : dan menyertaimu juga
Menyanyi KJ 459 Ya Bapa, jamah anak-Mu
Kantoria
Ya Bapa jamah anak Mu serta ampunilah,
lenyapkan kerisauan ku, berilah kedamaian Mu dan hidup berserah.
Perempuan

Murid Mu taat mendengar panggilan kasih Mu,
Jadikan aku pun sedar mengikut Mu dengan benar dan beriman teguh.

Laki-laki

Betapa suci dan teduh, betapa khidmatnya,
Ketika Yesus bertelut esa dengan Mu, Allahku, di damai yang baka.

Semua

Ya Tuhanku, tenangkanlah gejolak nafsuku;
Prahara, api dan gempa redalah bila kudengar suara Mu yang lembut.
( duduk)
PENGAKUAN DOSA
P.2

Marilah merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita.
"Penatua : Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan hadiratMu yang kudus,
bahwa kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh
kesalahan kami, seperti daun yang dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang
ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Janganlah murka amat sangat, dan
janganlah mengingat-ingat dosa kami untuk seterusnya.
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Menyanyi : GB 29 AMPUNILAH KAMI

(Solo dinyanyikan oleh kantoria)

BERITA ANUGERAH
PF : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan
Berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kitab 1 Yohanes 1 : 8 – 9
yang mengatakan ” Jika kita berkata, bahwa kita tidak berdosa, maka kita
menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 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.
Jemaat:

Syukur kepada Tuhan, Amin.

Menyanyi GB 256 DALAM LAUTAN YANG KELAM
Kantoria
Dalam lautan yang kelam terancam jiwaku,
Dalam dosa tenggelam, hilang harapanku.
Tapi Tuhan berkesan dengar seruanku,
Lalu ‘ku dis’lamatkan Mukhalis ku.
Ref. Kasih kudus! Kasih kudus! Yang t’lah mengangkat ku; Kasih kudus!
Kasih kudus! Kasih kudus! Yang t’lah mengangkat ku; Kasih kudus!
Perempuan
Laki-laki

Kasih Nya kudus, besar, patut ku balaslah;
Kar’na itu ‘ku gemar agungkan nama – Nya
Ku serahkan hidupku bulat kepada-Nya
Melayani Tuhanku selamanya! Ref. Semua
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Semua

‘Kau yang hampir tenggelam, pandanglah pada – Nya!
Tuhan Yesus t’lah menang; ‘kau ‘kan diangkat-Nya !
Laut yang mengamuk pun dibuat – Nya reda.
Yesus mau menolongmu : percayalah! Ref…

PERINTAH HIDUP BARU
PF:
Marilah kita berdiri, untuk mendengar Perintah Hidup Baru, seperti
tertulis dalam IBRANI 10 : 35 – 39
Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar
upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya
sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa
yang dijanjikan itu. "Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi,
dan Ia yang akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan
kedatangan-Nya. Tetapi orang-Ku yang benar akan hidup oleh iman,
dan apabila ia mengundurkan diri, maka Aku tidak berkenan
kepadanya." Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan
diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh
hidup.
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh
hidup dan kesaksian kita di dunia.
Menyanyi
Semua

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 yang dibacakan dari
Alkitab : Hosiana!
Menyanyi GB 397 HOSIANA
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P3
PF

Bacaan Alkitab Hari Ini dari Injil Matius 14 : 22 – 26 yang menyatakan :…
Demikianlah pembacaan Alkitab.
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
Tema : “ Mengenal dan menerimaNya “
--- saat teduh tanpa diiringi musik—
JAWABAN JEMAAT
Menyanyi GB 240 : Kasih Tuhanku Sunggulah Ajaib
KANTORIA
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Semua

Bila kau pergi jauh maupun dekat.
Ingat Tuhan-Mu 'kan menjagamu tetap.
Meskipun berat jalan kau tempuh,
Tuhanmu tetap 'kan menuntun langkahmu.

PENGAKUAN IMAN
PF

Jemaat, silahkankan 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
PF
(Diakhiri Doa bapa kami- Doxologi GB 389 b )

PENGUCAPAN SYUKUR
P4

Jemaat yg diberkati, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi
persembahan kepadaNya. Dengarlah firmanNya dari Yohanes 3 : 16 yang
menyatakan:
“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah
mengaruniakan AnakNya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya
kepadaNya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.”
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.

Menyanyi GB 84 Inilah Ungkan Syukurku

Inilah ungkapan syukurku,
yang kuberkan kepadaMU
Kuberikan dari hatiku, terimalah
Ku persembahkan kepadaMU,
dengan seluruh jiwa ragaku
Kiranya berkenan, dihadiratMu
Saatnya memberkan persembahan

Ajarlah aku ya Tuhanku,
menjadi alat di tanganMU
Untuk menyalurkan kasihMu di dunia
Utuslah aku ya Tuhanku
menolong orang miskin dan lemah
Pakailah diriku turut maksudMU
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Doa Persembahan
P4
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan
dalam doa syukur secara silih ganti :
“ Ya Bapa di sorga, Engkau telah memberikan semua yang baik bagi
kami, terutama Engkau telah memberikan PuteraMu Tuhan kami Yesus
Kristusyang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Jika saat
ini kami memberi persembahan, maka pemberian kami ini merupakan
ungkapan syukur kami atas kasih dan kemurahanMu bagi kami.”
Umat :

Ya Yesus Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan
kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian.
Amin"
( duduk)
PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
P4
AMANAT PENGUTUSAN
PF

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

Menyanyi GB 107:1-3 Ikutlah Tuhan Dalam Trang
Kantoria

Ikutlah Tuhan dalam t’rang, tinggalkan yang gelap
Dan ingat kewajibanmu lakukan firmanNya
Ref:
Berjalan di t’rang, berjalan di t’rang
Berjalan di t’rang, berjalan di dalam t,rang

Semua

Ikutlah Tuhan dalam Terang , teguhkan hatimu
Setia Tulus dan beanr amalkan kasihmu Ref:…

Semua

Ikutlah Tuhan Dalam Trang, berdoalah tetap
Di Dalam kuasa Roh Kudus engkau dibimbingNyaRef:…

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”
MenyanyiKJ 478 a : AMIN,AMIN, AMIN
Jemaat tetap berdiri saat prosesi Alkitab dibawa keluar –
ber-saat teduh - salam persekutuan)
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