TATA IBADAH HARI MINGGU I
SESUDAH PASKAH

Minggu, 08 April 2018

TATA IBADAH

PERSIAPAN

Pengenalan / Latihan lagu-lagu untuk beribadah

Doa para Presbiter di Konsistori

Ucapan Selamat Datang
P.2

Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus….
Selamat (pagi/sore) dan selamat beribadah di hari Minggu I Sesudah
Paskah.
Khususnya yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GPIB Jemaat
”KARUNIA”, Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat bersekutu.
Pemberitaan Firman pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh: ……

AJAKAN BERIBADAH
P2
Mari berdiri untuk
persekutuan kita.

menyambut

Firman Tuhan hadir di tengah-tengah

MENGHADAP TUHAN
Menyanyi GB 24 “Mari Menghadap Allah”

2.

Kantoria
Buang dendam di hati
Ampunilah dahulu

Kantoria
Mari berpadu suara

→
→

→

Umat
jangan kau bawa, jangan kau simpan
Jika di hati ada amarah
Isi hatimu Tuhan tahu,
janganlah kau sembunyikan
Agar kau dapat beribadah,
tiada ganjalan apapun
Umat
nyanyikan Haleluya !

-----Prosesi Alkitab---------

2

3. Kantoria
Saat kau beribadah
Tenangkanlah dirimu

Kantoria
Mari berpadu suara

→
→

→

Umat
Jangan biarkan iblis menggoda
Minta roh Kudus tinggal di hati
Agar kau dapat beribadah
Hati terarah pada-Nya
Firman Tuhan yang dib’ritakan
Menjadi berkat bagimu
Umat
nyanyikan Haleluya !

VOTUM
PF
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit
bumi.
Menyanyi: A – min (KJ 476a)

dan

NAS PEMBIMBING
1 Yohanes 4: 19
PF : “Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita”.
SALAM
PF

Jemaat

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

Menyanyi KJ 14 :1 – 3 “Muliakan Tuhan Allah”
Kantoria
Muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah

Muliakan pimpinanNya dalam kasih sayangNya
Semua

Kami datang kepadaMu, kami datang kepadaMu
Bersyukur sebulat hati, kar’na kasihMu besar

Semua

Kau dekat dengan firmanMU, Kau dekat dengan firmanMu
Ya berfirmanlah ya Tuhan kami siap mendengar.

(duduk)
PENGAKUAN DOSA
P.2 Jemaat marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah kita.
Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa kami tidak mendengarkan
suaraMu, tetapi selalu mengikuti suara hati kami. Kami selalu mementingkan
kepentingan sendiri, kami melalaikan tanggung jawab terhadap sesama, tetapi
kami tahu bahwa Engkau Bapa yang penuh kasih sayang, panjang sabar dan
murah hati, tidak membalas kepada kami setimpal dengan kesalahan dan dosa
kami.Ampunilah dan sayangilah kami. Pimpin kami kepada kehidupan kekal
oleh pertobatan yang benar. Kami mohon ini, karena kasihMu yang nyata
dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kami.
Menyanyi : GB 35 “ Allah Bapa Mahakasih”
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Jangan kau menghajar kami, agar jiwa kami tak tersiksa
Jangan biarkan kami merana. Kasihani anakMu
Tuhan, kuatkanlah kami agar bersyukur senantiasa
Dan kepadaMu kami percaya. Tuhan kami umat-Mu

BERITA ANUGERAH
PF :
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan
Berita
Anugerah
pengampunan
seperti
tertulis
dalam
Mazmur 103: 8-14
“TUHAN adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah
kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia
mendendam. Tidak dilakukan-Nya kepada kita setimpal dengan dosa kita,
dan tidak dibalas-Nya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi
setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orangorang yang takut akan Dia; sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan-Nya
dari pada kita pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya,
demikian TUHAN sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab
Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat, bahwa kita ini debu”.
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 242 “Oh Kasih Allah Yang Besar”
Kantoria
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Semua

LK-LK

Bumi dan juga isinya akan berlalu masanya.
Tetapi kasih mulia, takkan berakhir s’lamanya.
Lagu malaikat terdengar agungkan kasih-Nya;
kasih-Nya pasti dan tetap, menebus manusia. Ref Semua

Prmp

Walau samud’ra tintanya dan langit biru kanfasnya;
tak cukup panjang lebarnya menulis kasih mulia.
Samud’ra luas ‘kan kering melukis kasih-Nya,
bentangan langitpun kecil menjadi kanfasnya.Ref. Semua

PERINTAH HIDUP BARU
PF:
Marilah kita berdiri, untuk mendengar Perintah Hidup Baru,seperti tertulis
dalam Yohanes 15 :9-13
"Seperti Bapa telah mengasihi Aku, demikianlah juga Aku telah mengasihi
kamu; tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku,
kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah BapaKu dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu,
supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh.
Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah
mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih seorang
yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh
hidup dan kesaksian kita di dunia.
Menyanyi KJ 48 “Kemuliaan Bagi Bapa”
Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus,
Seperti semula, kini dan terus,
Dan kekal selama-lamanya. Amin.

(duduk)
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Kesaksian Pujian
PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PF
……
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 namaNya,
Pujilah Tuhanmu S’lamanya Haleluya!
P3

Bacaan Alkitab Hari Ini dari Surat 1 Yohanes 4 : 7 – 21 yang menyatakan:….
Demikianlah pembacaan Alkitab.

PF

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

Menyanyi GB 392 a KEPADA MU PUJI-PUJIAN
Semua
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.
(duduk)
KHOTBAH
--- saat teduh tanpa diiringi musik—
JAWABAN UMAT
Menyanyi KJ 434 “Allah Adalah Kasih”
Kantoria
Ref:Allah adalah Kasih dan Sumber Kasih.
Bukalah hatimu bagi firman-Nya.
Allah adalah Kasih dan Sumber Kasih.
Bukalah hatimu bagi firman-Nya.
Prmp
Kamu dalam dunia bukan dari dunia
Kamu dalam dunia bukan dari dunia
Akulah yang memikul sengsaramu Ref : semua
Lk-LK

Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya
Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya:
Aku yang mendamaikan sengketamu” Ref..

Semua

”Gandum harus dipendam, baru banyak buahnya
Gandum harus dipendam, baru banyak buahnya:
Demikian kasihKu di dalammu”. Ref

PENGAKUAN IMAN
PF
Jemaat, silahkan berdiri, 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)
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DOA SYAFAAT
PF
(Diakhiri Doa Bapa Kami - Doxologi GB 389 a )
Kesaksian Pujian
PENGUCAPAN SYUKUR
P4
Jemaat yg diberkati, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan
memberi persembahan kepadaNya. Dengarlah firmanNya dari
2 Korintus 8:7 yang menyatakan:
Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, -dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam
kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami-demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Menyanyi KJ 290 : 1,2, 6 “Takkah Patut ‘Ku Bernyanyi ”
Kantoria

Semua

Bagai burung rajawali, melindungi anaknya
Tuhan pun berkali-kali t’lah menolong hamba-Nya
Semenjak dikandung ibu, waktu aku dibentuk
dan sepanjang umurku di tanganNya aku hidup
Biar dunia lenyap, kasih Allah ‘kan tetap
Saatnya memberi persembahan,
setelah semua memberi persembahan menyanyi bait 6
Kar’na tak berkesudahan, Bapa kasih sayangMu
Maka ’ku bertadah tangan bagai anak padaMu
B’ri hidupku diiringi oleh kuasa Roh Kudus
Siang malam dan terus agar Dikau kukasihi
Sampai umurku genap dan kupuji Kau tetap!
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DOA PERSEMBAHAN
P4
Jemat mari berdiri, untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan dalam
doa secara silih ganti:
Sekarang ya Allah kami, kami bersyukur kepadaMu dan memuji namaMu
yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga kami mempu memberikan
persembahan sukarela seperti ini.
Umat :
Sebab dari padamulah segala-galanya dan dari tangan Mu
sendirilah persembahan yang kami berikan kepadaMu.
P4.
Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah
Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi
pelayanan kasih dan keadilan.
Semua AMIN.
duduk
PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT: P4 ....
AMANAT PENGUTUSAN
(berdiri)
PF Jemaat mari berdiri, pulanglah dengan sejahtera, beritakan Injil melalui hidup
dan kerjamu sehari-hari berdasarkan Firman Tuhan yang telah kamu dengar.
Menyanyi GB 116 “Yesus Inginkan Dirimu Bersinar T’rang “
Semua Yesus inginkan dirimu bersinar t’rang. Agar seluruh dunia memuji-Nya.
Bawa cahaya-Nya ditiap langkahmu, agar terang-Nya makin jauh tersebar .
Ref: Di dalam perbuatanMu, di dalam perkataanmu,
ingatlah Kristus minta darimu;
Pancarakan sinar kasihNya kepada dunia yang gelap,
supaya dunia mengagungkan nama-Nya
Lk-LK

Yesus inginkan kau menjadi saksiNya bagi semua orang yang berkesah
Jadikan FirmanNya pelita bagiMu, agar hidupmu jadi saksi teguh.
Ref: Semua

Prmpn

Walau terkadang jalan hidupmu kelam, pelitamu tetap bersinar terang.
Janganlah padam hanya kar’na kemelut, Tuhan inginkan kau bersinar terus.
Ref: Semua
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 Amin, ya benar adanya amin
(Jemaat tetap berdiri saat prosesi Alkitab dibawa keluar ber-saat teduh - salam persekutuan)
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