TATA IBADAH
PERSIAPAN
-

Memastikan kesiapan semua yang akan melayani dan 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, Pelayan firman dan Majelis jemaat yang
bertugas, mengucapkan selamat beribadah di Hari Minggu I Sesudah
Paskah. Dan dengan penuh sukacita menyambut kehadiran jemaat
dalam Ibadah ini, Khususnya yang baru pertama kali dalam beribadah
di tempat ini. Mari siapkan hati, kita beribadah menyembah ALLAH
Kudus dalam roh dan dalam kebenaran.
Pemberitaan firman pada ibadah ini akan disampaikan oleh :…………

AJAKAN BERIBADAH
P2 Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di
tengah-tengah persekutuan kita
I. MENGHADAP TUHAN
MENYANYI GB 12 : 1,2 ”Masuklah Semua Menghadap TUHAN”
Kantoria
Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya;
marilah rendahkan diri dan hati di hadapan takhta-Nya.
Dalam kekudusan dan kebenaran sujudlah kepada-Nya.
Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, kini dan selamanya.
--Prosesi Alkitab dibawa masuk-Semua

Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu.
Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu.
T'rimalah anug'rah, rahmat dan kasih dari Yesus, Tuhanmu.
Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya.

VOTUM
PF
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit
dan bumi.
Jemaat menyanyi : A - min. (KJ 476 a)
NAS PEMBIMBING:
Matius28 : 20b
PF
“ Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman “
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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 KJ 3 : 1, 4 “ Kami Puji Dengan Riang “
Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar;
Bagai bunga t'rima siang, hati kami pun mekar.
Kabut dosa dan derita, kebimbangan, t'lah lenyap.
Sumber suka yang abadi, b'ri sinarMu menyerap
Mari kita pun memuji dengan suara menggegap,
Menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap.
Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang,
Ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang
(duduk)
PENGAKUAN DOSA
P2
Pemeliharaan dan anugerah Tuhan bagi hidup kita tidak akan
berakhir,yaitu bagi kita yang percaya dan menaruh pengharapan
pada-Nya, namun karena godaan dunia, kita gagal dan tidak
mampu untuk memahami semua itu.
Marilah dengan rasa sesal dan malu serta dengan kerendahan hati
kita mengaku akan dosa-dosa kita :
“Ya Tuhan kami mengaku kepada-Mu, bahwa oleh perbuatan
maupun sikap hati serta pikiran kami, kami tidak mensyukuri
berkat kasih-MU dalam hidup ini. Kami sering mengeluh, dan
gagal untuk mengarahkan hati kami untuk sungguh-sungguh
percaya pada-Mu, serta tidak mengerti bahwa Engkau ada dan
selalu tetap menyertai kami.
Umat

Ya Tuhan, kami mohon kepada-Mu, Ampunilah kami, karuniakan
Roh kudus-Mu menuntun kami untuk menyadari dan berusaha
meninggalkan segala dosa kelemahan kami, demi Yesus kristus
Juruselamat kami.
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Menyanyi : GB 43; 1,2,3 “ MESKI TAK LAYAK DIRIKU “
Kantoria

Semua

Sebagaimana adanya jiwa ku sungguh bercela,
darah-Mulah pembasuhnya; 'kudatang pada-Mu.

Semua

Terombang-ambing, berkeluh,gentar di kancah kemelut,
Ya Anak domba Allahku,'ku datang pada-Mu.

BERITA ANUGERAH
PF : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan
berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kitab Mazmur 103 :
8,10-12.Yang mengatakan“ Tuhan adalah penyayang dan pengasih,
panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukan-Nya kepada
kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalas-Nya kepada kita
setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi,
demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takutakan
Dia; sejau htimur dari barat demikian dijauhkan-Nya dari pada kita
pelanggaran kita.“
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.
GB 280 :1, 3 ” MERCUSUAR KASIH BAPA ”
Kantoria
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Semua

Peliharalah suluhmu agar orang yang cemas,
yang mencari pelabuhan dari mara terlepas.Ref:...

PERINTAH HIDUP BARU
PF
Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti tertulis
dalam: Efesus 5 : 9 – 11 yang menyatakan ”Karena teranghanya
berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang
berkenan kepada Tuhan. Janganlah turu tmengambil bagian dalam
perbuatan-perbuatan kegelapan, yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi
sebailknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. “
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup
dan kesaksian kita di dunia.
Menyanyi KJ 45 : ” MULIAKAN ALLAH YANG ESA ” ( bait: 2,3,4)
Kantoria
Pujian Hormat dan Sembah terimalah, ya Bapa
Engkaulah Raja semesta, kekal segala abad
Kuasa mu tida bandingnya, di sorga dan dunia ;
Engkaulah Allah kami
Semua

Ya Yesus Kristus, Penebus, ya Putra Tunggal Allah,
dengan darahMu yang kudus Kau hapus aib dan salah;
ya Anakdomba mulia, seruan doa t'rimalah dan kasihani kami!

Semua

Ya Roh Kudus berkurnia, Penghibur yang terkarib
kawananMu kuatkanlah di dalam yang tersalib
Supaya kami pun teguh terhadap goda dan keluh; diami hati kami
(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!
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Menyanyi : GB 394 HALELUYA
Haleluya, Haleluya! Pujilah Tuhanmu s'lamanya, Haleluya!
Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya,
Pujilah Tuhanmu s'lamanya, Haleluya!

P3

Bacaan Alkitab Hari Ini dari Kitab Perjanjian BARU :
YOHANES 1 5: 9 – 16 ........
yang megatakan ”………..”
Demikianlahpembacaanalkitab.

PF

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

Jemaat menyanyi : KJ 474
KepadaMu puji pujian,madah syukur dan segala kemuliaan,
Ya Bapa Putra Roh Kudus, sampai kekal abadi.
(duduk)
KHOTBAH
---- saat teduh tanpa diiringi musik
III JAWABAN JEMAAT
MENYANYI K J 400: 1,2,3 KUDAKI JALAN MULIA
Semua
Kudaki jalan mulia; tetap doaku inilah:
"Ke tempat tinggi dan teguh,
Tuhan, mantapkan langkahku!"
Ref. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadaMu;
Di tempat tinggi dan teguh,
Tuhan mantapkan langkahku!
Lk-Lk

Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap;
rinduanku, tujuanku: tempat yang tinggi dan teguh
Ref: Semua

Prmp

'Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar;
umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh.
Ref: Semua

PENGAKUAN IMAN
PF
Jemaat, silahkan berdiri untuk bersama semua orang percaya
disegala waktu dan tempat, kita mengaku iman percaya kita menurut
Pengakuan iman Rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang
berkata:” Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Mahakuasa, ….”
(duduk)
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DOA SYAFAAT

(Diakhiri Doxologi GB 389 A )

PENGUCAPAN SYUKUR
P.4. Marilah kita selalu mengucap syukur, dan saat ini menyatakan
ungkapan syukur hati kita dengan memberikan persembahan kita.
Dengarlah Nas Alkitab dari: ROMA 11 : 36, yang mengatakan
“ Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada
Dia: bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya “
Tuhan memberkati Persembahan Saudara.
Sebelum memberikan persembahan Jemaat menyanyi GB 79 : 1,2,
” B’RI PADANYA ”
Kantoria
B’ri padaNya seg’nap hatimu
B’ri padaNya seg’nap hidupmu
Kar’na engkau kepunyaan-Nya
Dan IA pun Tuhanmu
Semua

B’ri pada-Nya seg’nap harta-mu
B’ri pada-Nya seg’nap bakat-mu
Kar’na engkau kepunyaan-Nya
Dan IA pun Tuhanmu
---Saatnya memberi persembahan,
Setelah semua memberi menyanyi bait 3-----

Semua

B’ri pada-Nya seg’nap waktumu
B’ri pada-Nya seg’nap kasihmu
Kar’na engkau kepunyaan-Nya
Dan IA pun Tuhanmu

Doa Persembahan
P-4
Marilah kita berdiri untuk menyerahkan ungkapan syukur kita dalam
doa kepada Allah:
“Ya ALLAH Bapa kudus, sumber segala kehidupan ini, kami
membawa ungkapan syukur ini, sebagai tanda bahwa kami
mensyukuri segala berkat-Mu dalam kehidupan kami, dan kami
mau terus berupaya dalam tuntunan Roh Kudus untuk selalu
mengingat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah ya
Allah semua pemberian kami, untuk kami pergunakan bagi
pekerjaan pelayanan kami sebagai persekutuan Tubuh Kristus,
demi Yesus Kristus Tuhan, penebus kami, Amin.
(...duduk )
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IV PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT: P4 .
AMANAT PENGUTUSAN
(berdiri)
P.F “Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan
berbantah-bantah.“
Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu
sehari-hari dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah saudara dengar.
Menyanyi GB 284 : 1, 3
Kantoria

Semua

”DI JALAN HIDUP YANG LEBAR SEMPIT”

Di jalan hidup yang lebar, sempit,
Orang sedih mengerang.
Tolong mereka yang dalam gelap;
Bawalah sinar terang!
Ref
Pakailah aku, jalan berkat-Mu,
Memancarkan cahaya-Mu!
Buatlah aku, saluran berkat
Bagi siapa yang risau penat.

.
Semua

Seperti Tuhan memb'ri padamu
Dan mengasihi dikau,
Bri bantuanmu di mana perlu,
Yesus mengutus engkau! Ref..

BERKAT
P.F : Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkatNya:
TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau;
TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau
kasih karunia;
TUHANmenghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera.
MENYANYI :KJ 478 C : A…..MIN, A….MIN,

A…..MIN

(Umat, tetap berdiri sampai Alkitab dibawa keluar –
duduk bersaat teduh – salam persekutuan.)
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