Hari Minggu II sesudah Paskah
15 April 2018

Tata Ibadah

GPIB Jemaat “KARUNIA”

PERSIAPAN
Doa pribadi warga jemaat
Prokantor mengajarkan jemaat menyanyikan lagu-lagu baru
Para pelayan berdoa di konsistori
UCAPAN SELAMAT DATANG
P.2. : Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di
Hari Minggu II sesudah Paskah.
Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita
diberkati oleh-Nya.Pemberita Firman pada ibadah ini adalah . . .

---- saat teduh

AJAKAN BERIBADAH
P.2. : Jemaat, silahkan berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengahtengah persekutuan kita.
MENGHADAP TUHAN
Menyanyi : GB. 15 ‘HALELUYA, PUJI TUHAN’
Kantoria

…….Prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang ibadah …….

Semua

VOTUM
P F.
Jemaat

Haleluya, Puji Tuhan. Puji Dia, Mahakuasa.
Lagu indah, hai nyanyikan bagi Dia, Rajamu.
Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita.
Bersyukurlah pada Dia, Tuhanmu,
Haleluya! Puji Tuhan s’lamanya.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan
bumi.
1 . 7 . / 1 || : A - - - - min.
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NATS PEMBIMBING :
1 Tawarikh 16 : 23 - 24
P.F. : Bernyanyilah bagi TUHAN, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan
yang dari pada-Nya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara
bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib di antara segala
suku bangsa.
SALAM
P.F. : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan
Yesus Kristus menyertai kamu
Jemaat :

dan menyertaimu juga

Jmt. Menyanyi : GB. 6 ‘BERNYANYILAH ORANG PERCAYA’
Kantoria :

Bernyanyilah orang percaya
bergemar dan gembira terus,
t’rang Kristus tetap bercahaya
di dalam berita kudus!

Semua

Siarkanlah t’rang pengampunan
yang terbit atas bumi gelap;
sejahtera dan pembaruan
akhirnya terjamin tetap.

Semua

Berbakti dengan bersedia
kita ikut cahaya terang,
penuh bersyukur pada Dia
yang oleh salib-Nya menang!

(duduk)

PENGAKUAN DOSA
P.2 : Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku
atas segala dosa kita:
Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-mu. Hapuskanlah
pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami
seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami.
Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa
bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan
baharuilah batin kami dengan Roh yang teguh. Janganlah membuang
kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus
daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena
selamat yang daripada-Mu dan lengkapilah kami dengan Roh kerelaan.
Kami mengaku dan memohon kepada-Mu.
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Jmt. Menyanyi : GB. 26. ’AMPUNI UMATMU’

BERITA PENGAMPUNAN
PF:
Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita
anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya 1 : 18 yang
mengatakan :

Marilah, baiklah kita beperkara! -- firman TUHAN -- Sekalipun dosamu merah
seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju; sekalipun berwarna merah
seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba”.

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.

Jmt. Menyanyi : GB. 45 ’DOSAMU DIHAPUSKAN’
Kantoria Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih.
dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih.
Meskipun merah bak kirmizi, ’kan diputihkan.
Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan.
jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih.
Semua

Dosamu diampuni, juga dilupakan-Nya,
dosamu diampuni, juga dilupakan-Nya.
Sabda Tuhanmu hai dengarlah: "Lihat pada-Ku".
Dosamu diampuni, dosamu diampuni,
juga dilupakan-Nya, juga dilupakan-Nya.

PERINTAH HIDUP BARU
PF :
Jemaat silahkan berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti
tertulis dalam 1 PETRUS 2 : 1 - 10 yang mengatakan ......
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Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala
macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi
yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang
rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika
kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadaNya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang
dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan
sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu
imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena
Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam Kitab Suci:
"Sesungguhnya, Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah
batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepada-Nya, tidak akan
dipermalukan." Karena itu bagi kamu, yang percaya, ia mahal, tetapi bagi
mereka yang tidak percaya: "Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang
bangunan, telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan
dan suatu batu sandungan." Mereka tersandung padanya, karena mereka
tidak taat kepada Firman Allah; dan untuk itu mereka juga telah disediakan.
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang
kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan
perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu
keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib: kamu, yang dahulu
bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang
dahulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan.
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup
dan kesaksian kita di dunia.
Jmt. Menyanyi : KJ. 46 ‘BESARKAN NAMA TUHAN’
Kantoria Besarkan nama Tuhan, Haleluya; kasihNya tak berkurang, Haleluya !
sekalipun keluhan menimpa umatNya,berkatNya ditemukan, Haleluya !
Semua

Dib’riNya hidup baru, gelap menjadi t’rang;
sabdaNya besertamu di ngarai yang kelam.
Hai kamu yang selalu padaNya berpegang,
Tak usah ragu-ragu: tuntunanNya tent’ram !

Semua

Besarkan nama Tuhan, Haleluya; di dunia serukan kemuliaanNya !
JanjiNya dikukuhkan demi manusia: Besarkan nama Tuhan, Haleluya !

KESAKSIAN PUJIAN

(duduk)

---- saat teduh
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PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
P.F.
:......
PEMBACAAN ALKITAB
P.F. : Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari
Alkitab: Haleluya !
Jmt. Menyanyi : GB. 393 ‘HALELUYA’

P. 3 : Bacaan Alkitab dari Kitab YOSUA 4 : 1 – 7
yang menyatakan . . .
P.F. : Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu
dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jmt. Menyanyi : GB 392b ‘KEPADAMU PUJI-PUJIAN’
KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan
Ya Bapa Putra Roh Kudus , sampai kekal selama-lamanya.
KHOTBAH
P.F. : . . .

(duduk)

---- saat teduh tanpa diiringi musik
JAWABAN JEMAAT

Jmt. Menyanyi : KJ. 427 ‘KU SUKA MENUTURKAN’
Kantoria
Ku suka menuturkan cerita mulia,
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihNya.
‘Ku suka menuturkan cerita yang benar,
penawar hati rindu, pelipur terbesar.
Ref.
‘Ku suka menuturkan, ‘ku suka memasyhurkan
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasihNya.
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Semua

‘Ku suka menuturkan cerita mulia
yang sungguh melebihi impian dunia.
‘Ku suka menuturkan semua padamu,
sebab cerita itu membawa s’lamatku. Ref.

Semua

‘Ku suka menuturkan cerita mulia
Setiap kuulangi bertambah manisnya.
‘Ku suka menuturkan sabdaNya yang besar;
dan yang belum percaya, supaya mendengar. Ref.

PENGAKUAN IMAN
P.F. : Jemaat, silahkan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala
waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli.
Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata :
“Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Mahakuasa, ……..”
DOA SYAFAAT .

(duduk)

(Diakhiri Doa Bapa Kami – Doxologi GB. 389a )

PENGUCAPAN SYUKUR
P.4.
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi
persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab Amsal 3 : 9 - 10 yang
menyatakan: “Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil

pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi
penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap
dengan air buah anggurnya”.
Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara.

Jmt. Menyanyi : GB. 87 ’AKU BERSYUKUR PADAMU’
Kantoria
Aku bersyukur padaMu, Tuhan, atas karunia dan kasihMu.
Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, ’ku persembahkan kepadaMu.
’Ku bahagia; ’kusukacita; ’ku ucap syukur selamanya.
Semua

Oh, Tuhan Yesus, karya-Mu agung; Dikau curahkan darah kudus
jadi tebusan dosa dunia agar manusia selamatlah.
Ajarlah kami, bimbinglah kami agar setia t’rus bersyukur.

Saatnya memberikan persembahan,
Setelah semua memberi menyanyi bait 3
Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepada-Mu
Kaulah yang layak kami tinggikan kar’na besarlah kuasaMu.
T’rimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepada-Mu.
DOA SYUKUR
P.4.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan
dalam doa syukur, secara silih berganti:
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Ya Tuhan, kasihMu setinggi langit dan setiaMu sampai ke awan-awan.
Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasihMu dan melimpah dengan
berkatMu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia
kami untuk selalu hidup di dalam kasihMu. Dalam nama Yesus, terimalah
syukur kami.
Jmt.

Ya Kristus, Tuhan kami, kami bersyukur dan memuji namaMu karena Engkau
selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui
persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi
yang mengelola dan
menggunakannya supaya sesuai kehendakMu dan untuk pekerjaan
memuliakan namaMu. Amin.
(duduk)
PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
AMANAT
(berdiri)
P.F
: ...........
Jmt. Menyanyi : KJ. 432 ‘JIKA PADAKU DITANYAKAN’
1. Jika padaku ditanyakan apa akan kub’ritakan
pada dunia yang penuh penderitaan
kan kusampaikan kabar baik pada orang-orang miskin,
pembebasan bagi orang yang di tawan,
yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan;
sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba.
K’rajaan Allah penuh kurnia itu berita bagi isi dunia.
2.

Jika padaku ditanyakan apa akan kusampaikan
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 PuteraNya.
K’rajaan Allah penuh kurnia itu berita bagi isi dunia.

BERKAT
P.F
: Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkatNya :

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.

Jmt. Menyanyi : GB. 401 ‘AMIN’
Amin , Amin, ya benar adanya Amin
Amin, Amin , ya benar adanya Amin

(Jemaat tetap berdiri sampai Alkitab diserahkan dan para pelayan
tiba di pintu keluar)
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