TATA IBADAh
HARI MINGGU v SESuDAH PASKAH

“ Tuhan Menjamin Kehidupan Orang Pilihan “
(Lukas 10: 1-12)

Minggu 21 Mei 2017

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 : Jemaat yang Tuhan kasihi selamat pagi / sore, Presbiter yang bertugas
dengan penuh sukacita, menyambut kehadiran Saudara-Saudara yang Tuhan
Yesus kasihi untuk bersama beribadah di Hari Minggu V sesudah Paskah ini,
dan mengucapkan Terima kasih atas kehadiran jemaat yang terkasih.
Pelayanan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh ……………
Mari kita beribadah ke hadapan hadirat-Nya, dan memohon tuntunan Roh
kudus di dalam ibadah ini.

I MENGHADAP TUHAN
AJAKAN BERIBADAH
P2 : Jemaat, dipersilahkan berdiri..
Dengan hati dan pikiran yang tertuju pada-Nya, kita datang ke hadapan
hadirat-Nya dan menerima hikmat melalui firman-Nya.
MENYANYI GB 1: 1,2

PUJILAH SANG PENCIPTA

Kantoria Ref.

Semua

Pujilah Sang Pencipta, Maha mulia,
pujilah Dia hai segala malak-Nya,
Keagungan-Nya mengatasi semesta,
segala yang tercipta puji nama-Nya.
Samud'ra raya, gunung, lembah,
hewan, tumbuhan, hai bernyanyilah. Ref.
--------Prosesi Alkitab dibawa masuk-------

Ref.

Pujilah Sang Pencipta, Maha mulia,
pujilah Dia hai segala malak-Nya,
Keagungan-Nya mengatasi semesta,
segala yang tercipta puji nama-Nya.

Tua dan muda hai ikutlah,
angkat suaramu, nyanyi bergemar. Ref.
VOTUM
P.F : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit
bumi.

dan

Jemaat menyanyi : A - min. (KJ 476 a)
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NAS PEMBIMBING:
MARKUS 16 : 15 - 16
PF
Lalu IA berkata kepada mereka: “ Pergilah ke suluruh dunia beritakanlah
injil kepada segala mahluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan
diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum.”
SALAM
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus,
Juruselamat kita, menyertai kamu.
Jemaat : Dan menyertaimu juga
Menyanyi KJ 441; 1, 2

KUINGIN MENYERAHKAN

Kantoria

Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku,
Sekalipun tak layak, kepada Tuhanku.
Kubunuh keinginan dan hasrat hatiku,
supaya hanya Tuhan mengisi hidupku.

Semua

Di waktu kesusahan tak usah 'ku gentar;
dib'riNya perlindungan, hatiku pun segar.
Darah-Nya dicurahkan, nyawa-Nya pun dib'ri,
teruraslah jiwaku, hidupku berseri.
(umat duduk)

PENGAKUAN DOSA
P2
Di hadapan hadirat Allah yang Mahakuasa, tidak ada satupun yang
tersembunyi. Dia mengetahui bahwa kita kurang percaya dan kurang
beserah diri pada-Nya. Kita tidak berpegang pada kebenaran firman-Nya
dalam melaksanakan tanggung jawab kesaksian hidup sepanjang minggu
yang telah kita lalui. Karena itu mari kita mengaku dosa kepada-Nya.
Jemaat ( mengaku dosa pribadi – diiringi instrument KJ 33 : 2 bait )
P2

Allah Bapa, firman-Mu yang sudah kami dengar dan terima, tidak sungguhsungguh kami imani dan wujudkan dalam tanggung jawab kehidupan kami
sebagai saksi-Mu. Kami meragukan akan kuasa firman-Mu, ketika
menghadapi berbagai pencobaan,godaan dan tipu daya iblis.
Ya Tuhan Yesus, kami akan mampu untuk memuliakan-Mu, hanya kalau
kami bersedia memberi diri dituntun oleh Roh Kudus, serta sungguhsungguh percaya terhadap firman-Mu yang penuh kuasa.
Terimalah pengakuan dosa kami, demi Yesus Kristus Juruselamat.
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Menyanyi : GB 28 Dengarlah ya Tuhan

BERITA ANUGERAH
PF : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan
berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam: Yesaya 43 : 25:
” Aku, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberotakanmu 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 397 Terpuji Engkau, Allah Mahabesar
Terpuji Engkau, Allah Mahabesar,
kar'na Yesus t'lah bangkit dan hidup kekal.
Ref.
Haleluya, puji Tuhan! Haleluya! Amin!
Jiwa kami Kaujadikan segar abadi!
Terpuji Engkau yang telah memberi
Jurus'lamat manusia, Terang Ilahi. Ref.
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PERINTAH HIDUP BARU
PF : Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, untuk mendengar Perintah
Hidup Baru, sesuai yang tertulis dalam: YOHANES 15 : 12 - 14
“Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku
telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar dari pada kasih
seorang yang memberikan nayawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu
adalah sahabat-Ku, jikalau kamu perbuat apa yang Kuperintahkan
kepadamu.“
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup
dan kesaksian kita di dunia.
Menyanyi GB 384 ”GLORIA, GLORIA IN EXCELSIS DEO”
Gloria, Gloria in excelsis Deo,
Gloria, Gloria, Alleluia! Alleluia!
( umat duduk)
\Kesaksian Pujian ( Paduan suara,VG,Solo )
---- saat teduh

II PEMBERITAAN FIRMAN & PELAYANAN SAKRAMEN
PF

DOA EPIKLESE

PEMBACAAN ALKITAB
PF
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan, HALELUYA
Menyanyi GB 394 HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU
Haleluya, Haleluya, pujilah Tuhanmu, s’lamanya, Haleluya
Nyanyilah dan soraklah,agungkan nama-Nya
Pujilah Tuhan, s’lamanya, Haleluya!
P3

Bacaan Alkitab hari Ini dari Perjanjian Baru, LUKAS 10: 1-12; menyatakan....
Demikianlah pembacaan Alkitab.

PF

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

Menyanyi GB 392B KEPADAMU PUJI-PUJIAN
Kepada-Mu puji pujian, madah syukur dan segala kemuliaan,
Ya Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya.
( umat duduk)
KHOTBAH

Tema: “ Tuhan Menjamin Kehidupan Orang Pilihan “
---- saat teduh tanpa diiringi musik
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III JAWABAN JEMAAT
MENYANYI GB 120 KRISTUS MEMANGGIL DIRIKU
Kantoria
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Pria

Mari semua ikutlah memb'rikan diri pada-Nya;
jadilah alat dalam tangan Tuhanmu.
Pergi ke s'luruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu,
supaya dunia pun percaya pada-Nya. Ref.

Semua

Permpuan

Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia,
tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu.
Janganlah bimbang dan resah atau pun takut dan gentar,
ingatlah, Tuhan bersamamu s'lamanya.
Ref.

Semua

PENGAKUAN IMAN
PF
Jemaat, silahkan berdiri, bersama semua 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, ……..”
( umat duduk )
DOA SYAFAAT

(Diakhiri Doxologi GB 389 A )

PENGUCAPAN SYUKUR
P4. : Sebagai wujud pengakuan, bahwa Kristus adalah Tuhan yang datang
menyelematkan ialah: kesetiaan memberi diri untuk Tuhan pakai menjadi alat
kemuliaan-Nya, dan memberi persembahan juga adalah bentuk kesetiaan kita
dalam memberi dukungan terhadap pekerjaaan memuliakan nama-Nya.
Mari memberi dan dengarlah Nas Alkitab dari: Yakobus 1 : 17 yang
menyatakan ”Setiap pemberian yang baik dan setiap anugrah yang
sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang;
pada-Nya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran”
Tuhan memberkati Persembahan Saudara.
Sebelum memberikan persembahan Jemaat menyanyi KJ 286 : 1,2
”BUMI DAN LANGIT PUJILAH ”
Kantoria
Bumi dan langit, pujilah Yang Tinggi dan Kudus:
FirmanNya mahamulia dan jalanNya tentu.
Semua

Betapa kasih hikmatNya! Kendati kita aib:
Sang Adam Baru menjelma, Penolong yang ajaib.

( Saatnya memberi persembahan, setelah semua memberi menyanyi bait 3,4)
Semua

O hikmat kasih! Dialah tak jatuh diserang:
di dalam darah-daging pun berjuang dan menang.
Tak sekedar karunia yang dimilikiNya:
hakekat Allah yang kekal yaitu kodratNya.
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Doa Persembahan
P4
Marilah berdiri untuk menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa: ….. “
Ya Allah Bapa, yang kasih setia-Mu dinyatakan melalui Yesus Kristus
Penebus kami. Melalui ibadah hari ini, kami diingatkan bahwa Engkau
menghadirkan kami kedalam dunia untuk menjadi saksi-Mu di tengahtengah kehidupan ini dan Engkau berjanji akan selalu menyertai kami.
Kami bersyukur atas anugrah-Mu ini ya Allah, dan persembahan yang kami
berikan adalah ungkapan syukur hati atas penyertaan-MU dalam kami
menjalankan pengutusan-Mu itu.
Ya Tuhan, terimalah dan berkatilah persembahan ini, yang kami beri
dengan penuh sukacita, dan berilah hikmat tuntunan Roh kudus atas
mereka yang mengelola persembahan ini.
Terima kasih ALLAH Bapa, terpuji nama-Mu yang Agung Mulia, dalam
Yesus kristus Tuhan penebus kami, Amin.
...duduk

IV PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT: P4
AMANAT
(berdiri)
PF : Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan, ingatlah selalu dan
lakukanlah Firman Tuhan yang telah saudara dengar
“ Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia “ ( Yohanes 1: 4 ).
Menyanyi GB 270 ”TAAT, SETIA, BERTEKAD YANG BULAT”
Kantoria Taat, setia, bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu.

Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami 'kan angkat perang bagi-Mu.
Ref.
Angkat semboyan, jangan diamkan!
Tiup serunai dan maju terus!
Angkat semboyan, jangan diamkan;
Kristuslah Raja serta Penebus!
Semua Taat, setia, teguh bersekutu,dengan Engkau, ya Pemimpin besar.
Kar'na penuh kasih sayang pada-Mu,kami sedikit pun tidak gentar Ref.
Prmp
Lk-Lk

Taat, setia, ya Raja abadi,pimpinlah kami berjuang terus.
Tundukkanlah kehendak hati kami,buat di sana takhta-Mu kudus.
Ref. Semua

BERKAT
PF : Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya:
“Kasih Karunia TUHAN YESUS KRISTUS, dan KASIH ALLAH, dan
persekutuan Roh Kudus Menyertai kamu sekalian.” .”
(2. Korintus 13:13)
MENYANYI : KJ 478 C : A…..MIN, A….MIN, A…..MIN
(umat , tetap berdiri saat prosesi Alkitab
dibawa keluar - ber-saat teduh - salam persekutuan)
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