TATA IBADAH
HARI MINGGU SESUDAH NATAL

“TUHAN SANG PENGENDALI WAKTU”

Minggu 30 DESEMBER 2018

TATA IBADAH
PERSIAPAN
Memastikan kesiapan; semua yang akan melayani - Prasarana ibadah ( P1 )
Doa pribadi warga jemaat
Prokantor mengajarkan jemaat menyanyikan lagu-lagu baru
Para pelayan berdoa di konsistori ( P1 )
UCAPAN SELAMAT DATANG
P2 : Selamat pagi / sore, jemaat yang Tuhan kasihi, majelis jemaat serta pelayan
firman dengan penuh sukcita menyambut kehadiran jemaat serta
mengucapkan selamat datang, di ibadah hari Minggu Sesudah Natal.
Pemberita firman Tuhan pada ibadah ini adalah : …………
I MENGHADAP TUHAN
AJAKAN BERIBADAH
P2
Jemaat yang TUHAN kasihi, marilah berdiri, untuk menyambut Firman Tuhan
hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
MENYANYI KJ 133 : 1-3 " HAI BINTANG TIMUR"
Kantoria

PROSESI ALKITAB
Semua Mari, tunjukkanlah tempat Yesus lahir!
Sungguhkah Dia di kandang rendah?
Bayi lembut di palungan terbaring,
langit dan bumi KerajaanNya.
Semua Kami berlutut bersama Majusi:
bagiMu, Tuhan, pujian syukur!
T’rimalah hati yang Kaubuat suci
bagai pengganti menyan, mas dan mur
PF

:

Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan
bumi.

Jemaat menyanyi : A - min. (KJ 476 a)
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NAS PEMBIMBING:
Ibrani 4 : 16
PF
Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih
karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk
mendapat pertolongan kita pada waktunya.
SALAM
PF :

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

Jemaat : Dan menyertaimu juga

Menyanyi : GB 10 : 1-3 " KUPUJI YESUS TUHANKU"
Kantoria

Semua Muliakan nama Tuhanmu yang tinggi dan berkuasa,
tiada nama apapun sedahsyat nama Yesus.
Seluruh umat marilah memuji nama Yesus,
seluruh dunia pun serta agungkan nama Yesus.
( duduk)
PENGAKUAN DOSA
P2 : Jemaat, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dihadapan Allah kita.
Engkau telah datang ya Kristus, bukan untuk menghakimi tetapi untuk
mencari yang terhilang, untuk melepaskan yang terperangkap dalam dosa
dan ketakutan. Untuk membebaskan kami manakala kami didakwa oleh hati
nurani kami.
Umat : TERIMALAH KAMI SEBAGAIMANA KAMI HADIR DISINI DENGAN
SELURUH LATAR BELAKANG DUNIA KAMI YANG PENUH DOSA.
P2 :

Sebab Engkau Maha Agung atas hati nurani kami, Engkaulah Maha
pengampun atas segala dosa kami. Engkaulah pencipta masa depan yang
baru, Engkaulah Allah penuh kasih.

Umat : HARI INI SAMPAI SELAMA-LAMANYA.

3

Menyanyi GB 32 : 1-2 "TUHAN YESUS"
Kantoria

Semua : Tuhan Yesus.
Kami lemah, tidak mampu memerangi kemalasan kami.
Tuhan Yesus
Kami lemah, kami rapuh.Tuhan tolong kuatkanlah kami

BERITA ANUGERAH
PF:
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan
Berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam: Kisah Para Rasul
10: 43 yang menyatakan:
”Tentang Dialah semua nabi bersaksi, bahwa barangsiapa percaya
kepada-Nya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namaNya."
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa
dan Anak dan Roh Kudus.
Jmt : Syukur kepada Tuhan, Amin.
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Menyanyi KJ 382 : 1,2 “Ya Yesus Terkasih”
Kantoria :
Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku,
kubuang dosaku demi namaMu.
Kau Jurus'lamatku, Pengasih benar.
Kasihku padaMu semakin besar.
Semua

Engkau lebih dulu mengasihiku;
Kauhapus dosaku dengan darahMu.
Menanggung sengsara Kau tidak gentar;
kasihku padaMu semakin besar

PERINTAH HIDUP BARU
PF : Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, untuk mendengar
Perintah Hidup Baru, sesuai yang tertulis dalam: Ibrani 10 : 23 – 25 yang
menyatakan :
Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita,
sebab Ia, yang menjanjikannya, setia. Dan marilah kita saling memperhatikan
supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti
dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan
semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
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)
Kesaksian Pujian ( Paduan suara,VG,Solo )
---- saat teduh
II PEMBERITAAN FIRMAN
PF
DOA EPIKLESE
PEMBACAAN ALKITAB
PF
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan, HALELUYA
Menyanyi : KJ 473 a "Haleluya"
Haleluya, Haleluya, Haleluya
P3

PF

Bacaan Alkitab Hari Ini dari Perjanjian lama : Yesaya 38 : 1-8 yang
menyatakan …….
Demikianlah pembacaan alkitab.
Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu
dan ucaplah syukur kepada Allah

Jemaat menyanyi : GB 392A KEPADAMU PUJI-PUJIAN
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.
(duduk)
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KHOTBAH
--- saat teduh tanpa diiringi musik—
III JAWABAN UMAT
MENYANYI GB 341 : 1-2 "Allah Bapa Tuhan"
Kantoria
Allah Bapa, Tuhan, Allah maha agung.
Kaulah perlindungan, Benteng yang teguh.
Dilintasan waktu, kami Kaunaungi,
dalam kelemahan, kuat Kauberi.
Ref:Curahan rahmat dan kasih setia-Mu lanjutkan Tuhan,
bagi orang-orang yang sudah mengenal Engkau.
Keadilan-Mu dan pembaharuan-Mu nyatakan Tuhan,
jadi kesukaan bagi yang tulus hatinya.
Kasih setia-Mu abadi.
Jemaat

Allah Bapa, Tuhan, Sumber pengharapan,
Penentu sejarah di masa depan.
Di sepanjang tahun kami Kausertai,
songsong hari baru, bumi yang permai. Ref:…

PENGAKUAN IMAN.
PF Jemaat silahkan berdiri : bersama-sama orang percaya di segala waktu dan
tempat, kita mengaku Iman percaya kita menurut pengakuan Iman rasuli.
Dengan hati dan mulut masing-masing berkata:
“Aku percaya kepada Allah, Bapa yang mahakuasa ................“
DOA SYAFAAT
PF
: ……................. (389b KAR'NA ENGKAULAH)
PENGUCAPAN SYUKUR
P4.: Jemaat yg diberkati, mari memberi persembahan dengan hati yang tulus dan
penuh sukacita agar berkenan Tuhan pakai bagi pekerjaan-Nya. Ayat Alkitab
mendasari dalam kita memberi adalah Mazmur 118 : 1
mengatakan :
Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selamalamanya kasih setia-Nya.
Tuhan memberkati Saudara dan Persembahan Saudara.
Sebelum memberi Persembahan Jemaat menyanyi KJ 297: 1,2 ,3
“Kau Yesus Raja Mahakaya”
Kantoria
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Semua

Kau, Tuhan, Allah Mahamulia, Kau jadi insan bagiku.
Yang Kautebus di dalam dunia hidup kekal bersamaMu.
Kau, Tuhan, Allah Mahamulia,Kau jadi insan bagiku.
Saatnya Memberikan Persmbahan
Kau, Surya Kasih Mahatinggi,Kau, Jurus’lamat, kusembah.
Imanuel, hatiku ini buatlah suci berserah.
Kau, Surya Kasih Mahatinggi,Kau, Jurus’lamat, kusembah.

Doa Persembahan
P4
Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah
dalam kehidupan kami. Sebahagian dari pemberianMu kami serahkan
kembali kepadaMu. Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai tanda
pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa dan roh serta
harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai
tanda syukur dan terima kasih sebab kami sudah menerima sangat banyak
dari Tuhan. Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai tanda iman,
sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan
segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu kuatir untuk memberi dan
berbagi. Berkatilah persembahan ini, ya Tuhan, untuk keperluan perluasan
kerajaanMu di dunia ini. AMIN.
... duduk ....
IV PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
P.4
AMANAT PENGUTUSAN
(berdiri)
PF : Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan, ingatlah selalu dan
lakukanlah Firman Tuhan yang telah saudara dengar, dan jadilah saksi
Kristus kini dan selamanya.
Menyanyi GB 278 : 1,2 “ Hai Umat Tuhan Celikanlah Mataku”
Kantoria
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Semua
Hai umat Tuhan satukanlah ikatan;
murnikan kasih, rendahkanlah hatimu
Setiap orang dib’rikan-Nya talenta
untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Ref:..

BERKAT
PF : Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan,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 "Amin, Amin, Amin"

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