TATA IBADAH HARI MINGGU V
SESUDAH PASKAH

Minggu, 06 Mei 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 V 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 4:1,5,6 “Hai Mari Sembah”
Kantoria
Hai mari sembah Yang Maha besar,
nyanyikan syukur dengan bergemar
Perisai umat-Nya yang Maha esa,
Mulia namaNya takhtaNya megah!
Semua

Umat-Mu lemah dan dari debu
Tetap memegang janjiMu teguh
Kasih setiamu berlimpah terus
Ya khalik pembela dan Kawan kudus
PROSESI ALKITAB
Yang Maha besar, kekal kasihMU
Malaikat memb’ri pujian merdu
Pun kami makhlukMU kecil dan lemah
Mengangkat pujian serta menyembah

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

dan

A – min (KJ 476a)

NAS PEMBIMBING
Ulangan 7:9
PF :
Sebab itu haruslah kauketahui, bahwa TUHAN, Allahmu, Dialah Allah, Allah
yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setia-Nya terhadap orang
yang kasih kepada-Nya dan berpegang pada perintah-Nya, sampai kepada
beribu-ribu keturunan,
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SALAM
PF

Jemaat

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

Menyanyi GB 248 1,2,4,5, “ Jiwaku Mari Nyanyi”
Kantoria

Semua

Kantoria

Semua

(duduk)
PENGAKUAN DOSA
P.2 : Jemaat, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah, secara silih
ganti:
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Allah Maha kudus, berlimpah rahmat, kami mengaku kepada-Mu, bahwa
kami ini orang-orang berdosa; yang suka memberontak karena tidak
mendengar suara Tuhan. Kami suka melawan kehendak-Mu, serta gagal
memelihara ajaran kasih-Mu.
Umat : KAMI MENYESALI SIKAP DAN PELANGGARAN TERHADAP-MU, SEBAB
SEMUANYA TELAH MENJADI PENGHAMBAT, PELAYANAN DAN
KESAKSIAN KAMI SEBAGAI GEREJA-MU. KAMI MENGAKU, BAHWA
KETIDAKTAATAN PADA FIRMAN-MU TUHAN, TELAH MENIMBULKAN
BANYAK PENDERITAAN DI DUNIA CIPTAAN-MU INI.
P2 :

Ampunilah kami ya Allah pengasih dan dengarlah pengakuan kami.

Menyanyi GB 32 : 1,2 “Tuhan Yesus”
Kantoria : Tuhan Yesus. Kami sering tidak patuh,
melakukan yang Engkau Firmankan.
Tuhan Yesus. kami sering tidak patuh,
Melakukan tanggung jawab kami
Semua Tuhan Yesus. Kami sering tidak mampu
Memerangi kemalasan kami
Tuhan Yesus. Kami lemah kami rapuh
Tuhan tolong kuatkanlah kami.
Coda : Ampuni dosa kami
BERITA ANUGERAH
PF :
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan
Berita
Anugerah
pengampunan
seperti
tertulis
dalam
Yesaya 55 : 6 - 7
“Carilah TUHAN selama Ia berkenan ditemui; berserulah kepada-Nya
selama Ia dekat! Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang
jahat meninggalkan rancangannya; baiklah ia kembali kepada TUHAN,
maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia
memberi pengampunan dengan limpahnya.”
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 KJ 387 :1,2 “ Ku Heran Allah Mau Mem’bri”
Kantoria

Ku heran Allah mau membri rahmat-Nya padaku
Dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku!
Ref: Namun ku tahu yang kupercaya dan aku yakin kan kuasa-Nya
Ia menjaga yang ku taruhkan hingga hariNya kelak!
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Semua

Ku heran oleh rahmat-Nya hatiku beriman
Dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram Ref.

PERINTAH HIDUP BARU
PF:
Marilah kita berdiri, untuk mendengar Perintah Hidup Baru,seperti tertulis
dalam 2 Yohanes 1:4- 6, yang menyatakan :
Aku sangat bersukacita, bahwa aku mendapati, bahwa separuh dari anakanakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita
terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu--bukan seolaholah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang
sudah ada pada kita dari mulanya--supaya kita saling mengasihi.
Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-Nya.
Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih,
sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya.
Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia!
Menyanyi GB 384 “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 KJ 473 B : Haleluya, Haleluya, Haleluya
P3

Bacaan Alkitab Hari Ini dari: Yesaya 48: 14-19 , yang menyatakan:….
Demikianlah pembacaan Alkitab.

PF

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

Menyanyi KJ 474
KepadaMu Puji-Pujian Madah syukur dan segala kemuliaan
Ya Bapa Putra Roh Kudus, sampai kekal abadi

(duduk)
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KHOTBAH
Tema : “Perhatikan Perintah-Nya ”
--- saat teduh tanpa diiringi musik—
BAPTISAN KUDUS : KARUNIA 09.30
JAWABAN UMAT
Menyanyi GB 63:1,2,4 “Firman-Mu Tuhan”
Kantoria

Semua Bibirku mengucapkan pujian, Kau ajarkan aku pengertian-Mu.
Lidahku menyanyikan janji-MU karena benarlah s’gala p’rintah-Mu.

Semua Biar jiwaku memuji Dikau, biar ‘ku ditolong oleh hukum-Mu,
cari aku domba-Mu yang hilang, tidak kulupakan p’rintah-p’rintah-MU.
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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 GB 389a )
Kesaksian Pujian
PENGUCAPAN SYUKUR
P4
Jemaat yang diberkati, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan
memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya dari Roma 12:1
yang menyatakan:Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku
menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai
persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu
adalah ibadahmu yang sejati.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Sebelum memberikan persembahan jemaat menyanyi KJ 289 : 1,7,8,9
“Tuhan Pencipta Semesta”
Kantoria Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia
Sungguh besar karunia yang Kauberi
Semua

Hilanglah harta yang fana: yang kami cari hanyalah
Harta sorgawi yang baka yang Kauberi

Saatnya memberikan persembahan, setelah semua memberi, menyanyi bait 8,9
Pemb’rian kami s’lamanya
dari tangan-Mu asalnya:
yang Kauterima itulah yang Kauberi
Terima Hormat dan sembah,
terima hidup dan kerja
Serta sekalian benda yang Kauberi.
DOA PERSEMBAHAN
P4 : Jemaat mari berdiri, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam
doa:
Ya Tuhan Maha Kasih, berkatilah pemberian-pemberian kami ini, baik
berupa persembahan uang maupun seluruh hidup kami. Pakailah ya Tuhan,
sebagai alat untuk menyatakan Injil Yesus Kristus, yang mendukung
pelayanan kesaksian Gereja. Biarlah iman kami menjadi bertumbuh dan
dinyatakan dalam perbuatan dan tutur kata, sehingga orang menemukan
kasihMu melalui persekutuan kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Duduk
PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT: P4 ....
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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 213 : 1 – 3 “ Tuhanku Pimpinlah”
Kantoria
do = as
3 ketuk MM + 80
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Bila jalan berat, Tuhan, tinggal dekat;
bila ajalku t'lah menjelang.
Dengar 'ku berseru: Peganglah tanganku,
Tuhanku, pimpinlah ke seb'rang.

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 a : Amin, Amin, Amin.
(Jemaat tetap berdiri saat prosesi Alkitab dibawa keluar ber-saat teduh - salam persekutuan)
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