TATA IBADAH HARI MINGGU IV
SESUDAH PASKAH

Minggu, 29 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 IV 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 KJ 17 : 1,2,3,7 “Tuhan Allah Hadir”
Kantoria Tuhan Allah hadir pada saat ini hai sembah sujud di sini
Diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia
Marilah, umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan.
Semua

Tuhan Allah hadir, Yang dimuliakan dalam sorga siang malam
Suci,suci,suci untuk selamanya dinyanyikan malak sorga
Ya Allah, t’rimalah pujian jemaat beserta malaikat.
Prosesi Alkitab

Kantoria Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia;
Jiwa raga kami, hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang empunya.
Dikaulah, Yang Esa, patut dimuliakan seberhana alam.
Semua Jadikanlah aku hamba bersahaja dalam damai dan sejaht’ra
Sucikanlah aku agar Kau kupandang dalam roh dan kebenaran
Arahku padaMu wajahMu kucari kini dan abadi.
VOTUM
PF
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit
bumi.
Menyanyi:

dan

A – min (KJ 476a)

NAS PEMBIMBING
Amsal 2:6-7
PF :
Karena TUHANlah yang memberikan hikmat, dari mulut-Nya datang
pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang
yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya.
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SALAM
PF

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

Jemaat

dan menyertaimu juga

Menyanyi GB 6 :1 – 4 “Bernyanyilah Orang Percaya “
Kantoria
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dalam hati kecil pun sedih.
Tetapi beban jadi ringan
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Semua
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3. Siarkanlah t'rang pengampunan
yang terbit atas bumi gelap;
sejahtera dan pembaruan
akhirnya terjamin tetap.

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

(duduk)
PENGAKUAN DOSA
P.2 : Jemaat, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah:
Allah maha Pengasih, Engkau telah memanggil dan mengutus kami untuk
hidup memuliakan nama-Mu dan membawa berkat kepada sesama manusia.
Tugas itu adalah hakekat dalam perjalanan iman umat-Mu.
Namun dalam pelayanan dan kesaksian, kami selalu melakukan ibadah
tanpa makna, dan membanggakan persembahan tanpa keadilan, dan
mendengar firman-Mu tanpa melakukan kebenaran-Mu, ya Allah. Kami telah
berdosa melanggar kehendak-Mu.
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Menyanyi GB 25: 1: “ TUHAN KAMI BERLUMURAN DOSA”
Tuhan kami berlumuran dosa,
Tuhan sudilah ampuni kami.
P.2

Ampunilah kami, sebab kami memilih untuk tidak memperhatikan firman-Mu
dan kurang peduli terhadap penderitaan sesama. Kami telah membuat
banyak orang menderita, karena sikap kikir. Kami telah melukai hati banyak
sahabat. Kami telah mempermalukan Engkau melalui perilaku yang hina.
Ampunilah kami, ya Allah dan pulihkanlah kami serta pakailah kami lagi
untuk menyatakan kasih-Mu.

Menyanyi GB 25 : 5
Tuhan kami ini bersehati, Tuhan satu hati satu rasa
BERITA ANUGERAH
PF :
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan
Berita
Anugerah
pengampunan
seperti
tertulis
dalam
Kisah Para Rasul 4:12
“Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam
Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang
diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan."
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 Mazmur : 103: 1,4,5,6,
Kantoria
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Semua

4. TUHAN Kekal penyayang dan pengasih,
sabar benar setia akan janji
dan tak selalu Ia mendendam,
tidak membuat kita menderita.
Setimpal dengan dosa-dosa kita:
pengasihan-Nya kan tetap menang.

Kantoria 5 Setinggi langit dari muka bumi,
kasih-Nya tinggi atas kaum terpilih
yang takwa pada Dia yang kudus.
Sungguh sejauh timur dari barat
dijauhkan-Nya dosa dan khianat,
sebab semua sudah ditebus

Semua

6. Bagaikan bapa sayang pada anak,
TUHAN pun sayang pada yang mengharap
anug’rah perjanjian yang teguh.
Dia sendiri tahu betapa kita,
Meraba raba di gelap gulita,
dan bahwa kita hanyalah debu.

PERINTAH HIDUP BARU
PF:
Marilah kita berdiri, untuk mendengar Perintah Hidup Baru,seperti tertulis
dalam Imamat 19:9-10 , yang menyatakan :

Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kausabit
ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kaupungut
apa yang ketinggalan dari penuaianmu.
Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kaupetik untuk kedua
kalinya dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah
kaupungut, tetapi semuanya itu harus kautinggalkan bagi orang
miskin dan bagi orang asing; Akulah TUHAN, Allahmu.

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh
hidup dan kesaksian kita di dunia.
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Menyanyi GB 383 “Gloria, Gloria, Gloria
Gloria, Gloria, Gloria, Gloria, in excelsis Deo.
(duduk)
Kesaksian Pujian
PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PF
……
PEMBACAAN ALKITAB
PF
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan “Haleluya !”
Menyanyi GB 393
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah.
P3

Bacaan Alkitab Hari Ini dari: RUT 2: 1-7 , yang menyatakan:….
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
Semua
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan:
Ya Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya .
(duduk)
KHOTBAH
Tema : “Berhikmat di Zaman Now ?”
--- saat teduh tanpa diiringi musik—
JAWABAN UMAT
Menyanyi KJ 439 :1,3,4 “Bila Topan K’ras Melanda Hidupmu”
Kantoria
Bila topan k’ras melanda hidupmu,
bila putus asa dan letih lesu.
Berkat Tuhan satu-satu hitunglah,
kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Ref: Berkat Tuhan mari hitunglah
kau ’kan kagum oleh kasih-Nya
Berkat Tuhan mari hitunglah,
kau niscaya kagum oleh kasih-Nya
Semua

Bila kau memandang harta orang lain,
ingat janji Kristus yang lebih permai.
Hitunglah berkat yang tidak terbeli,
milikmu di sorga tiada terperi Ref

Semua

Dalam pergumulanmu di dunia,
janganlah kuatir Tuhan adalah!
Hitunglah berkat sepanjang hidupmu,
yakinlah malaikat menyertaimu! Ref
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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)
DOA SYAFAAT
PF
(Diakhiri Doa Bapa Kami - Doxologi KJ 475 )
Kesaksian Pujian
PENGUCAPAN SYUKUR
P4
Jemaat yang diberkati, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan
memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya dari Amsal
11:24-25 yang menyatakan:

Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, ada yang
menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa
banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia
sendiri akan diberi minum.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Sebelum memberikan persembahan jemaat menyanyi GB 80 :1,2,
Menyanyi GB 80 :1-2 “Mari Bawa Persembahan”

Mari bawa persembahan kepada TuhanMu;
dengan hati sukacita bersyukur padaNya
Tuhan sudah mencurahkan kasihNya padamu;
mari mengucap syukur
Ref:
Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya .
Bawalah persembahanmu dengan sukacita pada-Nya
Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya.
Bawalah persembahanmu dengan sukacita padaNya
Jangan takut dan kuatir Tuhan menjagamu,
kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu
Apapun yang kau butuhkan dib’rikan Tuhanmu;
mari mengucap syukur Ref:…
Saatnya memberkan Persembahan, setelah semua memberi menyanyi bait 3

Apapun yang kau taburkan dengan iman penuh,
itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu
Baik sedikit maupun banyak bawalah pada-Nya,
mari mengucap syukur Ref:
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DOA PERSEMBAHAN
P4 : Jemaat mari berdiri, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam
doa:
Allah Maha pengasih dan penyayang, sekarang kami semakin memahami,
bahwa kehadiranMu telah menyelamatkan hidup ini dari dosa dan
kesalahan. Sebab itu kami ingin mengabdikan segenap hidup untuk
melayani pekerjaanMu. Untuk mendukung pelayanan kesaksianMu di dalam
Gereja yang Kau utus. Kami mempersembahkan syukur hati kami dalam
bentuk uang. Kiranya Engkau menguduskan, dan berkenan memberkatinya
guna perluasan kerajaanMu di bumi ini, demi Kristus Yesus. 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 KJ 447: 1 – 3 “Dalam Rumah Yang Gembira “
Kantoria Dalam rumah yang gembira bunga Injil berseri
Dalam kasih yang setia, ‘ku berbakti tak henti
Rut, Deborah, dan Maria jadi contoh bagiku
‘Ku berjanji dan sedia mara dapat kutempuh
Semua Dukacita dan keluhan tak menggoncang hatiku
Sukacita sabda Tuhan itulah pelitaku
Lihatlah sesama kita dalam susah terbenam
Mari angkatlah pelita dan pancarkanlah terang.

Semua Menyebarkan sukacita, dan menghibur yang lelah
Itulah panggilan kita dalam dunia yang resah
Kita binalah bersama tunas bangsa yang besar
Dalam hidup sederhana dalam kasih yang segar.
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 402 b :

(Jemaat tetap berdiri saat prosesi Alkitab dibawa keluar - ber-saat teduh - salam persekutuan)
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