TATA IBADAH

HARI MINGGU EPIFANIA

Tema
“ALLAH TIDAK LUPA “

Minggu 06 Januari 2019
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, presbiter yang bertugas
mengucapkan selamat datang, di ibadah hari Minggu Epifania.
Pemberita firman Tuhan pada ibadah ini adalah : ………………
Selamat beribadah !

I MENGHADAP TUHAN
AJAKAN BERIBADAH
P.2
Jemaat mari berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah
persekutuan kita.
MENYANYI KJ 10 : 1,2,3,5, “Pujilah Tuhan Sang Raja”
Kantoria Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Mahamulia!
Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia!
Datang berkaum, b’rilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian!
Semua

Pujilah Tuhan; segala kuasa pada-Nya!
Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya!
Tiada terp'ri yang kepadamu dib'ri; tidakkah itu kaurasa?
Prosesi Alkitab

Semua

Pujilah Tuhan yang bijak menggubah tubuhmu;
dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun;
hatimu tahu: berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung.

Semua

Pujilah Tuhan! Hai jiwaku, mari bernyanyi!
Semua makhluk bernafas, iringilah kami!
Puji terus Nama Yang Mahakudus! Padukan suaramu: Amin.

PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Jemaat menyanyi : A - min. (KJ 476 b)
NAS PEMBIMBING:
YESAYA 49 : 1
PF
Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang
jauh! TUHAN telah memanggil aku sejak dari kandungan telah menyebut
namaku sejak dari perut ibuku.
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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 23 :1,2 “Bersoraklah Hai Alam Semesta “
Kantoria
Bersoraklah, hai alam semesta:"Kau, Allah ku!"
Di langit bergema pujian yang megah dan bumipun
penuh pujian yang merdu.
Bersoraklah, hai alam semesta: "Kau, Allahku!"
Semua

Bersoraklah, hai alam semesta:"Kau, Rajaku!"
Gereja bersyukur, bermadah, bermazmur
Di hati umat pun pujian menggema.
Bersoraklah, hai alam semesta: "Kau, Rajaku!"
(duduk)

PENGAKUAN DOSA

P2 :

Marilah merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa
dosa kita :
Oleh karena namaMu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab
besar kesalahan itu. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku.
Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku dan ampunilah dosaku.
Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku, janganlah aku
mendapat malu, sebab aku berlindung kepadaMu.

Jemaat : GB 28 “Dengarlah Ya Tuhan”
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BERITA ANUGERAH
PF : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan
berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam: Yesaya 43 :25 yang
menyatakan:
”Aku, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena
Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu”.
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.
Menyanyi KJ 384 “Allah Bapa Melindungi”
Kantoria Allah Bapa melindungi anak-anakNya di bumi;
burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang.
Lk-LK

Suara anak-anak Bapa. Ssiang malam didengarNya;
tiap kali m’reka minta, pertolongan diberiNya.

Prmp

Anak-anak milik Bapa disertai, diasuhNya;
tanganNya lembut dan kuat mencegah niat si jahat.

Semua

Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkanNya;
dilimpahkan cinta kasih, agar m’reka baik dan suci.

PERINTAH HIDUP BARU
PF : Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, untuk mendengar Perintah
Hidup Baru, sesuai tertulis dalam: 1 Yohanes 5:1-5 yang mengatakan:
Setiap orang yang percaya, bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari
Allah; dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan,
mengasihi juga Dia yang lahir dari pada-Nya. Inilah tandanya, bahwa
kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta
melakukan perintah-perintah-Nya.
Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu, bahwa kita menuruti perintahperintah-Nya. Perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang
lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang
mengalahkan dunia: iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia,
selain dari pada dia yang percaya, bahwa Yesus adalah Anak Allah?
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup
dan kesaksian kita di dunia.
MENYANYI : GB 381 ”Kemuliaan Bagi Allah”
Kantoria

Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi
dan damai sejahtera di bumi
di antara manusia yang berkenan kepada-Nya.
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Lk-LK

Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa Mahakuasa,
Engkaulah yang layak kami puji,
menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu!

Prmp

Anakdomba, Jurus'lamat, Put'ra Allah Mahakuasa,
Engkau yang menghapus dosa dunia,
kasihanilah kami, dengarlah doa kami!

Semua

Hanya Kau yang Mahasuci, hanya Kau yang Mahatinggi
ya Yesus Mesias, Tuhan kami,
beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapa-Mu!
(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 : GB 393 “ Haleluya “
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah
Haleluya, Haleluya, nama Tuhan terpujilah
P3

Bacaan Alkitab Hari Ini dari Perjanjian Lama, Yesaya 49 : 14 – 21 yang
menyatakan : …
Demikianlah pembacaan alkitab.

PF

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)

KHOTBAH
Tema: “ ALLAH TIDAK LUPA “
-- saat teduh tanpa diiringi musik—

III JAWABAN UMAT
MENYANYI KJ 390 : 1 – 3 “Tuhan Tidak Lupa“
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Kantoria

Semua

Tuhan tidak lupa
bila orang berseru
Ia memberikan
pertolongan yang perlu
S’lalu angkat muka
dan berharap padaNya
Tuhan tidak lupa
akan anak-anakNya

PENGAKUAN IMAN.
PF Jemaat silahkankan berdiri, bersama 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 ................“
DOA SYAFAAT
PF
: ……........( Diakhiri Doa Bapa Kami - Doxolgie GB 389 b )

PENGUCAPAN SYUKUR
P4. : Jemaat yang diberkati, melandasi pemberian persembahan kita, ayat Alkitab
dalam : 1 Tesalonika 5 : 18 yang menyatakan :
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di
dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Tuhan memberkati Saudara dan Persembahan
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Sebelum memberi persembahan, jemaat menyanyikan Mazmur 138, biat 1 dan 2
Kantoria

Semua

Ketika aku berseru, semangatku Engkau kukuhkan
Semua Raja bumiMu ‘kan bersyukur padaMu Tuhan
Kar’na mereka mendengar Karya besar perjanjianMu
Tuhan mengingat kaum rendah;
Disorot-Nya yang masih angkuh
Saatnya memberikan perembahan

Semua

Bila sengsara ku tempuh , roh hidupku Kau pertahankan
Kau menangani lawanku, dan hambaMu kau selamatkan
Di tanganmu ku amanlah: selamanya Engkau setia
Yang kumulai di dunia, genapilah dengan mulia !

DOA PERSEMBAHAN
P4
Marilah kita berdiri, untuk berdoa menyerahkan persembahan kita kepada
Tuhan.
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
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IV PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
P4
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 259: 1-3 ”Saat Bencana Melanda Hidupmu:
Kantoria

Semua

Semua

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 :GB 401 AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA
Amin, amin, ya, benar adanya, amin.
Amin, amin, ya, benar adanya, amin.
(Jemaat tetap berdiri saat prosesi Alkitab dibawa keluar bersaat teduh - salam persekutuan)
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