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TATA IBADAH HARI MINGGU XVI SESUDAH PENTAKOSTA
Minggu, 20 September 2020
(Selama masa social distancing, akan digunakan
Tata Ibadah Bersahaja – Sederhana di Buku II GPIB, hlm 39)
PERSIAPAN :
 Doa persiapan
UCAPAN SELAMAT DATANG
P.2. Jemaat terkasih, Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di Hari Minggu Keenam belas Sesudah Pentakosta. Kirannya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan dihadapan
Tuhan, sehingga kita diberkati oleh-Nya
Pemberitaan Firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh : Pdt. YOHANES NICO.
AJAKAN BERIBADAH
P.2. Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir ditengah-tengah persekutuan kita.
I. MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN KJ 21 : 1-2 HARI MINGGU, HARI YANG MULIA
1. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku.
Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku.
Ref. : Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.
Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh.
... prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi instrumen...
2. Hari Minggu hari istirahat bagi badan yang letih.
Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih.

Ref. :

VOTUM
P.F. Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.
Umat 1 . / 1 . //
A - min.
NAS PEMBIMBING
P.F. “Berbahagialah setiap orang yang takut akan TUHAN, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkanNya!”. (Mazmur 128 : 1)
SALAM
P.F. Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai
kamu. (1 Kor. 1 : 3)
Umat DAN MENYERTAIMU JUGA.

NYANYIAN KJ 46 : 1-2 BESARKAN NAMA TUHAN
1. Besarkan nama Tuhan, Haleluya;
kasihNya tak berkurang, Haleluya!
Sekalipun keluhan menimpa umatNya,
BerkatNya ditemukan, Haleluya!
2. Dib'riNya hidup baru, gelap menjadi t'rang;
sabdaNya besertamu di ngarai yang kelam.
Hai kamu yang selalu padaNya berpegang,
Tak usah ragu-ragu: tuntunanNya ten'tram!
duduk
DOA HARI INI
P.2
Jemaat mari berdoa kepada Allah:
Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam
kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami
datang untuk beribadah, sujud sembah dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan
menguduskan ibadah saat ini.
Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak
dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami
pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu.
Sebab hanya oleh rahmat-Mu, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur
atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini.
Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan Firman dan kehendak-Mu
sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami, banyak orang
akan memuji dan memuliakan nama-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
NYANYIAN KJ 40 : 1 & 4 AJAIB BENAR ANUGERAH
1. Ajaib benar anugerah Pembaru hidupku!
'Ku hilang, buta, bercela; olehNya 'ku sembuh.
4. Kudapat janji yang teguh, kuharap sabdaNya
dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya.
II. PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
P.F. ……..
PEMBACAAN ALKITAB
P.F. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. HALELUYA!
Umat KJ 472 : 1 HALELUYA, HALELUYA
Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya;
Haleluya, Haleluya, Haleluya, Haleluya;
P.3.
P.F.

Bacaan Alkitab hari ini dari MAZMUR 127 : 1 – 5, yang menyatakan . . . . . .
Demikianlah pembacaan Alkitab.
Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur
kepada Allah.
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Umat KJ 474 KEPADAMU PUJI-PUJIAN
KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan,
ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi!
duduk
KHOTBAH

“ANAK BERBUDI PEKERTI”
(saat teduh)
III. JAWABAN UMAT

NYANYIAN GB 69 : 1-2 KUMULAI DARI DIRI SENDIRI
1. Kumulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik.
Kumulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku.
Tekadku Tuhan: mengikut-Mu selama hidupku,
berpegang teguh kepada iman dan percayaku.
Akan kumulai dari diriku melakukan sikap yang benar.
Biar pun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar.
2. Kumulai dari keluargaku menjadi pelaku Firman-Mu.
S'lalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu.
Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku.
Kupegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik
Kumulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu.
Walau 'ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku.
PENGAKUAN IMAN RASULI
P.F. Mari berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut,
masing-masing berkata : ..........
duduk
DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doxologi GB 389b KAR’NA ENGKAULAH)
Doxologi : Kar'na Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
PENGUCAPAN SYUKUR
P.4. Saudara-saudara persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada
Allah.
Marilah kita berikan yang terbaik kepada-Nya sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita.
Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan.
Dengarlah nas Alkitab dalam 2 KORINTUS 8 : 9 yang menyatakan “Karena kamu mengenal
kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin,
sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan-Nya.”
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari
bernyanyi
NYANYIAN GB 78 : 1 & 4 YESUS KRISTUS, SUMBER HIDUP
Ref. : Yesus Kristus, Sumber Hidup, Jurus’lamat, Dialah!
Dalam t’rang-Nya ada hidup; puji Dia s’lamanya!
1. Keadilan dan hukum-Nya bagai benteng yang teguh,
bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh.

Ref. :

(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)
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Ref. : Yesus Kristus, Sumber Hidup, Jurus’lamat, Dialah!
Dalam t’rang-Nya ada hidup; puji Dia s’lamanya!
4. Ucap syukur hai umat-Nya dengan harta dan benda,
bahkan hidup seutuhnya persembahkan pada-Nya!

Ref. :

DOA SYUKUR
P.4. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur :
Ya Allah sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur, kebaikan-Mu menyertai kami.
Kasih-Mu mendamaikan dan mengubah hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juruselamat yang
hidup
Inilah kami, yang membawa persembahan kepada-Mu. Apa yang kami berikan dengan senang ini
kiranya berkenan bagi-Mu. Pakailah hidup kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan dan
kesaksian gereja Tuhan menjadi berkat. Dalam nama Yesus, sang sumber berkat yang hidup kami
berdoa dan bersyukur. Amin.
duduk
IV. PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT (P.6.)
berdiri
AMANAT PENGUTUSAN
P.F. Pergilah dengan damai sejahtera untuk meneruskan pelayanan Tuhan melalui keluarga,
persekutuan dan aktivitas sehari-hari. Mari menyanyi dari:
NYANYIAN GB 121 : 1-2 HAI, PERGI DAN WARTAKAN
1. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu.
Baik di rumah, sekolah dan di kantor; juga disetiap waktu dan tempat.
Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut.
Itu sikap yang harus kau lakukan kar'na Kristus nyata dalam hidupmu.
2. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatan-Mu.
Juga dalam segala tindakanmu, jadikanlah Firman Tuhan pandumu.
Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar.
Jangan bimbang dan jangan kau kuatir; Roh Kudus membimbing dan menolongmu.
BERKAT
P.F. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya:
……………
Umat (KJ. 478b AMIN, AMIN, AMIN)
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