TATA IBADAH

HARI MINGGU XXVI SESUDAH PENTAKOSTA

Minggu, 18 NOVEMBER 2018

Persiapan : - Penjelasan tata ibadah dan latihan lagu-lagu
- Doa para presbiter di konsistori
UCAPAN SELAMAT DATANG
P2 Selamat pagi/sore jemaat yang terkasih.
Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah
di Hari Minggu XXVI Sesudah Pentakosta.
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan.
Pemberita Firman pada ibadah saat ini adalah ..........
Ajakan Beribadah
P2 Jemaat, mari berdiri untuk menyambut Firman Tuhan yang hadir di tengahtengah persekutuan kita.
MENGHADAP ALLAH
Menyanyi KJ 21:1,2 “Hari Minggu, Hari Yang Mulia”

Kantoria Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku.
Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku.
Ref: Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.
Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.

Semua

Prosesi Alkitab
Hari Minggu hari istirahat bagi badan yang letih.
Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih.
Ref: Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.
Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.

VOTUM
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan
bumi.
(Mazmur 124 : 8)
KJ 476

NAS PEMBIMBING
PF

Mazmur 118:4

Biarlah orang yang takut akan TUHAN berkata:
"Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya!"

SALAM
PF Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus,
Tuhan kita, menyertai engkau. (1 Timotius 1 : 2b)
J

dan menyertaimu juga.
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Menyanyi KJ 10 : 3, 4 “Pujilah Tuhan, Sang Raja”
Kantoria

Pujilah Tuhan yang bijak menggubah tubuhmu;
dalam kasihNya seluruh hidupmu tertuntun;
hatimu tahu: berulang kali engkau, oleh sayapNya terlindung.

Semua

Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan
jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan.
Ingat teguh: Ia berkuasa penuh! KasihNya t’rus kau temukan
duduk

PENGAKUAN DOSA
P2 :

Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah kita.
Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiaMu, hapuskanlah
pelanggaran kami menurut rahmatMu yang besar. Bersihkanlah kami
seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami.
Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, kami senantiasa
bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah dan
baharuilah batin kami dengan Roh yang teguh. Janganlah membuang
kami dari hadapanMu dan janganlah mengambil RohMu yang kudus
daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami, kegirangan kaerena
selamat yang dari padaMu dan lengkapilah kami dengan Roh kerelaan.
Kami mohon melalui Yesus Kristus, Tuhan kami.

Umat KJ 42 "Tuhan, Kasihani"

BERITA ANUGERAH
PF
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan
Berita Anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Roma 5 : 10 yang
menyatakan:

“Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan
Allah oleh kematian Anak-Nya, lebih-lebih kita, yang sekarang
telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya!”
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus, kami
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus.
J

Syukur kepada Tuhan. Amin.
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Menyanyi Mazmur 103 : 1,4,6
Kantoria

Semua Tuhan kekal penyayang dan pengasih,sabar benar setia akan janji
Dan tak selalu Ia mendendam, tidak membuat kita menderita
Setimpal dengan dosa dosa kita,pengasihanNya kan tetap menang.
Semua Bagaikan Bapa sayang pada anak,
Tuhan pun sayang pada yang mengharap
Anugrah perjanjiannya yang teguh,
Dia sendiri tahu betapa kita
Meraba-raba di gelap gulita
dan bahwa kita hanyalah debu.
PERINTAH HIDUP BARU
PF Setelah kesalahan kita diampuni-Nya, mari berdiri, untuk mendengarkan
Perintah Hidup Baru seperti yang tertulis dalam Roma 11 : 33 – 36, yang
menyatakan:
O, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah! Sungguh tak
terselidiki keputusan-keputusan-Nya dan sungguh tak terselami jalan-jalan-Nya!
Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah
menjadi penasihat-Nya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu
kepada-Nya, sehingga Ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu
adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi Dialah kemuliaan sampai
selama-lamanya!
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup
dan kesaksian kita di dunia.
Menyanyi KJ 48 “ Kemuliaan Bagi Bapa”

duduk
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 Kesaksian Pujian
PELAYANAN FIRMAN
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
Pembacaan Alkitab
PF Marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan. Haleluya!
J

P3

 KJ 473 a

Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Kitab Mazmur 103 : 8 - 14
yang menyatakan “ ………….”
Demikian pembacaan Alkitab.

PF

J

Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaan-Nya di antara kamu
dan ucaplah syukur kepada Allah.
 KJ 474 “ Kepada-Mu Puji-Pujian”

duduk
KHOTBAH : “HIDUP DI SAYANG TUHAN ”
…saat teduh (tanpa diiringi instrumentalia)
JAWABAN JEMAAT
MENYANYI GB 46 ”TUHAN YESUS SUNGGUH SAYANG”
Do = d 2/4/ MM 88
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Pengakuan Iman Rasuli
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 (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan Doksologi KJ 475)
 Kesaksian Pujian
PENGUCAPAN SYUKUR
P4 Jemaat, mari nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan
kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur 118: 1, yang menyatakan
“Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk
selama-lamanya kasih setia-Nya.”.
Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan
syukur kita kepada-Nya!
Jemaat Menyanyi GB 83 : 1 – 3 “Marilah Mengucap Syukur ”
Kantoria
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Semua Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata
apapun di dunia tak sebanding.
B’rikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih,
itu persembahan yang sejati bagi Dia.
Saatnya memberikan Persembahan
Mari bawa persembahan dengan hati sukacita
jangan kau sedih atau terpaksa,
kar’na Tuhan s’lalu memberkati tiap orang
yang bermurah hati memberikan persembahan
DOA SYUKUR berdir
P4
Jemaat, mari berdiri kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan dalam
doa.

Ya Allah, jika kami menghitung kebaikan hatiMu dalam sejarah
perjalanan kehidupan umatMu, kami dikuatkan oleh banyaknya
kasih karunia yang diberikan jauh melebihi penderitaan yang kami
alami, terutama karunia Roh Kudus yang dicurahkan atas janji
Yesus Kristus. Sebab itu, kami menjawab kebaikanMu melalui
persembahan sukarela seperti ini serta hidup kami yang mengabdi
kepada misiMu di dalam gereja. Kiranya Engkau menerima ucapan
syukur hati umatMu ini demi kemuliaan namaMu. Dalam nama
Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Duduk
PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
berdiri
AMANAT PENGUTUSAN
PF Jemaat, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu
sehari-hari dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah Saudara dengar.
Menyanyi GB 240 :1-3 ”Kasih Tuhanku Sungguhlah 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. Ref:..
Bila kau kerja, pagi dan petang
janganlah engkau mengandalkan kuatmu.
Jika kau letih badan pun lelah,
datang pada-Nya, kau "kan dipulihkan-Nya. Ref:..

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: KJ 478 c

~ Jemaat tetap berdiri, sampai Pelayan Firman keluar ruangan ibadah
~~Saat teduh ~Salam Persekutuan ~~
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