TATA IBADAH
TAHUN BARU 2019

“RESOLUSI TAHUN INI”

Selasa, 1 Januari 2019

TATA IBADAH
PERSIAPAN
-

Doa pribadi warga jemaat
Prokantor mengajarkan jemaat menyanyikan lagu-lagu baru & penjelasan Tata
Ibadah
Para pelayan berdoa di konsistori

UCAPAN SELAMAT DATANG
P2

Selamat Tahun Baru bapak/ibu yang dikasihi Tuhan.
Pemberita Firman pada ibadah ini adalah : …….

UNGKAPAN SITUASI:
P2
Hari ini 1 Januari 2019, sebagian besar manusia melakukan ritual tahun
baru seperti: mengganti kalender 2018 dengan kalender baru 2019,
mengubah model rambut, berpakaian baru, mengganti perabot lama
dengan yang baru, membuat resolusi 2019.
Hanya itukah ?? Tentu tidak !
Umat

Di hari pertama tahun 2019 ini, kita telah menentukan prioritas kita, yaitu :
datang ke rumah Tuhan, menyembah Dia dan menyerahkan rencana
perjalanan kita selanjutnya dalam kasih dan kemurahanNya.

P2

Betapa baik dan sungguh istmewa yang kita lakukan saat ini !

AJAKAN BERIBADAH
P2

Jemaat, mari berdiri bersama semua yang bernafas, mari kita memuji
Tuhan dan menyambut kehadiranNya di tengah persekutuan kita !

MENGHADAP TUHAN
Menyanyi KJ 65 : 1-2 CAKRAWALA DAN MALAIKAT
Semua

Cakrawala dan malaikat, mari puji Allahmu!
Surya, bulan, bintang-bintang, puji Yang menciptamu!
Allah Bapa t’lah bersabda, jagat patuh padaNya :
Oleh hokum yang abadi Ia bimbing semesta.
....…. Prosesi Alkitab ………..

Semua

Puji Allah Mahamulia; janji dipenuhiNya.
DiberiNya kemenangan, bagi yang dipilihNya.
Maut dan dosa dikalahkan; umat Allah s’lamatlah
Sorga dan seisi dunia, puji, puji namaNya!
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VOTUM
PF
Jemaat

Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
KJ 476a A----min

NAS PEMBIMBING (Mazmur 33 : 9)
PF
Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi; Dia memberi perintah, maka
semuanya ada. (Mazmur 33 : 9)
SALAM
PF

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

Jemaat

dan menyertaimu juga

Menyanyi
Semua

GB 22 : “ BESAR DAN AJAIB”
Besar dan ajaib segala karyaMu, Allah yang mahakuasa!
Adil dan benar segala jalanMu, Raja segala bangsa!
Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namaMu ?
Sebab hanya Kau yang kudus, segala bangsa akan datang
Dan sujud menyembah, sujud menyembah,
sujud menyembah Engkau Tuhan.
Dan sujud menyembah, sujud menyembah,
sujud menyembah Engkau Tuhan.

(duduk
LITANI PENGAKUAN
P2
Bapa penentu waktu, ampuni kami yang kurang mengukur waktu,
sehingga malas dan tidak bijak menggunakan waktu kami.
Kantoria

GB 378 "Kyrie Eleison"
Dinyanyikan setengah suara

P2

Kami sering mengutamakan keinginan daging kami, kami lupa
bahwa kenikmatan dunia yang kami kejar dapat lenyap seketika.
Kami justru lalai berfokus pada FirmanMu yang kekal.
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Semua

Ampuni kami yang sering lalai mendalami dan melakukan FirmanMu.
Ampuni kami yang mengandalkan kemampuan kami, sehingga kerja dan
karya kami tidak menjadi berkat bagi sesama.

P2

Ya Tuhan, dengarlah seruan kami:

Semua

GB 378 "Kyrie Eleison"
Dinyanyikan setengah suara

BERITA ANUGERAH
PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan
Berita Anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 2 Korintus 4 : 6
yang menyatakan:
”Sebab Allah telah berfirman: ”dari dalam gelap akan terbit terang!”, Ia juga
yang membuat terangNya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh
terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada Wajah
Kristus.
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 64 : 1-3

Kantoria

Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar,
Ya Tuhanku, tak putus aku heran meliaht ciptaanMu yang besar.
Ref :
Maka jiwaku pun memujiMu : “Sungguh besar Kau, Allahku!”
Maka jiwaku pun memujiMu : “Sungguh besar Kau, Allahku!”

Perempuan
Laki-laki
Semua

Ya Tuhanku, pabila kurenungkan pemberianMu dalam Penebus,
‘ku tertegun : bagiku dicurahkan oleh Put’raMu darahNya kudus
Ref.

Semua

Pabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar,
Kar’na terkabullah yang ku rindukan : melihat Dikau, Tuhanku akbar.
Ref.

BILA KU LIHAT BINTANG GEMERLAPAN
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PERINTAH HIDUP BARU
PF

Marilah kita berdiri, untuk mendengar Perintah Hidup Baru,
seperti tertulis dalam Markus 12 : 29-31 yang menyatakan:
Jawab Yesus: "Hukum yang terutama ialah: Dengarlah,
hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah
Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan
segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan
dengan segenap kekuatanmu.Dan hukum yang kedua
ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari pada kedua
hukum ini."
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

Menyanyi KJ 46 : 5 ”BESARKAN NAMA TUHAN”
Semua

Besarkan nama Tuhan, Haleluya;
di dunia serukan kemuliaanNya!
JanjiNya dikukuhkan demi manusia:
besarkan namaTuhan, Haleluya!
(duduk)

Kesaksian Pujian
PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PF
……
PEMBACAAN ALKITAB
PF

Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan, Haleluya !

Menyanyi KJ 472 “HALELUYA”
Semua

P3

Bacaan Alkitab Hari Ini dari Yesaya 40 : 6 - 8 yang menyatakan :”………..”
Demikianlah pembacaan Alkitab.
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PF

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

Menyanyi KJ 474 KEPADAMU PUJI-PUJIAN
KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan,
ya Bapa Put’ra Roh Kudus, sampai kekal abadi.
(duduk)
KHOTBAH
--- saat teduh tanpa diiringi musik—
JAWABAN JEMAAT
Menyanyi GB 60 : 1-2 ”FIRMANMU TUHAN ADALAH KEBUN”
Kantoria

Semua

FirmanMu Tuhan adalah Bintangan yang cerlang,
Musafir tiada kan sesat, jalannya pun terang.
Ya Tuhan, buat FirmanMu menjadi tambangku,
Menjadi taman yang permai dan bintang panduku.

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
(Di akhiri Doa bapa Kami – Doxologi KJ 475)
KESAKSIAN PUJIAN
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PENGUCAPAN SYUKUR
P4

Jemaat yg diberkati, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan
memberi persembahan kepadaNya.
Dengarlah firmanNya dari 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.

Menyanyi

KJ 288 : 1 & 4

MARI PUJI RAJA SORGA

Semua

Mari puji Raja sorga, persembahan bawalah!
DitebusNya jiwa raga, maka puji namaNya!
Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta !
…saatnya memberi persembahan …..

Semua

Kita bagai bunga saja, layu habis musimnya,
Tapi keadaan Raja tak berubah, tak lemah.
Puji Dia, puji Dia, yang kekal kuasaNya!

DOA SYUKUR
P4
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan
dalam doa syukur:
Ya Tuhan terimalah pemberian yang umat-Mu berikan sebagai ungkapan
syukur atas tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami serta
keselamatan yang dari padaMu. Pelihara dan lindungi umat-Mu ini di
sepanjang tahun 2019 serta berkatilah dengan kekayaan surgawi, supaya
kami berbuah di dalam hidup demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. AMIN.
(duduk)
PENGUTUSAN
Warta Jemaat
AMANAT PENGUTUSAN
PF

(berdiri)
Jemaat, pergilah dengan membawa damai Kristus ke dalam
kehidupanmu sehari-hari dan biarlah Firman Tuhan selalu menaungi dan
hadir dalam hatimu. Yakinlah bahwa Tuhan akan selalu hadir
memberikan kelegaan dan hidup baru.
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Menyanyi
Kantoria

GB 221 : 1-3

INI DUNIA BAPAKU

Perempuan
Laki-laki
Semua

Ini dunia Bapaku. Siul burung terdengar,
fajar pagi, bakung merekah mengagungkan Khaliknya.
Ini dunia Bapaku, disinari cah’yaNya;
di tengah desau rerumputan suara Allah ku dengar.

Semua

Ini dunia Bapaku. Janganlah ku lupakan.
Walau kuasa jahat mencengkram, namun Tuhan yang menang.
Ini dunia Bapaku. Walau masih berperang,
namun kurban Yesus di salib, bumi, sorga damailah.

BERKAT
PFArahkanlah 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 AMIN, AMIN, AMIN

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