Tata Ibadah Minggu Biasa (Hijau)
MINGGU, 10 Juni 2018


Latihan lagu-lagu.

Warta Lisan
Pnt. : Jemaat yang terkasih, selamat pagi/siang/sore …
Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Kebonjati 100
Bandung. Sebelum ibadah dimulai, mari kita saksikan tayangan
Warta Lisan berikut ini …

»Berhimpun«
Ajakan Beribadah

/ umat duduk
Pnt. : Jemaat yang dikasihi Kristus, kita telah datang beribadah pada
saat ini. Oleh sebab itu, mari kita mempersiapkan hati dan
pikiran, agar ibadah ini dapat berlangsung dengan hati yang
penuh pujian dan rasa syukur kepada Tuhan. Mari kita bersaat
teduh sejenak.
(Hening 10 detik)
Pnt. : “Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung; dari manakah
akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari
TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.” (Mazmur 121 :
1-2)
Mari kita berdiri, kita sambut kehadiran Tuhan, dengan
bersama-sama kita naikan pujian Pujilah Tuhan, Sang Raja
…

Nyanyian Prosesi

/ umat berdiri
KJ 10 : 1-3, Pujilah Tuhan, Sang Raja
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1) Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Mahamulia!
Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia!
Datang berkaum, b’rilah musikmu bergaung,
angkatlah puji-pujian!
2) Pujilah Tuhan; segala kuasa pada-Nya!
Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya!
Tiada terp'ri yang kepadamu dib'ri;
tidakkah itu kaurasa?
3) Pujilah Tuhan yang bijak menggubah tubuhmu;
dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun;
hatimu tahu: berulang kali engkau
oleh sayap-Nya terlindung.

Votum & Salam
PL
U
PL
U

: Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh
Kudus.
: (menyanyikan) Amin … 3x
: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari
Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian!
: Dan menyertai Saudara juga.

Kata Pembuka
PL

/ umat duduk
: Jemaat yang terkasih, kita semua yang hadir di sini, pasti
pernah merasakan penolakan. Misalnya, sebagai mahasiswa
baru di kampus, atau karyawan baru di kantor, atau juga
pendatang baru di lingkungan sekitar. Kehadiran kita sebagai
orang baru, seringkali dipandang sebelah mata oleh orang yang
lebih dulu hadir dari kita atau orang yang lebih tua dari kita.
Akan tetapi, penolakan bukan melulu karena kita masih baru
atau masih muda, karena penolakan bisa menimpa siapa pun,
kapan pun dan di mana pun.
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Pertanyaannya … mengapa hal ini penting untuk kita renungkan
bersama? Karena manusia sebagai makhluk sosial tidak
diciptakan untuk hidup sendirian, tetapi hidup di dalam suatu
komunitas
atau
masyarakat.
Manusia
membutuhkan
pengakuan, penghargaan dan penerimaan. Sehingga, penolakan
menjadi sesuatu yang menyakitkan.
Tema ibadah pada hari ini adalah “Di Dalam Penolakan Ada
Pendewasaan”. Kita hendak belajar dari kehidupan Tuhan
Yesus pada waktu itu? Ia juga pernah merasakan penolakan
bahkan oleh kaum keluarga-Nya sendiri, karena Yesus dianggap
sudah tidak waras lagi. Suatu kosa kata yang tidak sedap untuk
didengar, namun itulah kenyataan hidup yang Alkitab
beritakan.
Mari kita kembali memuji dan mengagungkan Tuhan melalui
pujian Nyanyikanlah Nyanyian Baru …

Nyanyian Umat
NKB 7 : 1-3, Nyanyikanlah Nyanyian Baru
1) Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah,
Pencipta cakrawala.
Segala Serafim, Kerubim, pujilah Dia
besarkanlah nama-Nya.
refrein :
Bersorak-sorai bagi Rajamu!
Bersorak-sorai bagi Rajamu!
2) Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan,
sembahlah Dia terus.
Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan,
muliakan Penciptamu.
3) Wahai langit yang mengatasi s’gala langit,
mazmurkanlah Tuhanmu,
Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan,
muliakan Penciptamu.
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Doa Pengakuan Dosa
PL

: Jemaat terkasih, marilah kita menaikkan pengakuan dosa
sesuai dengan firman-NYA dalam 1 Samuel 15 : 25, “Maka
sekarang, ampunilah kiranya dosaku; kembalilah bersamasama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada
TUHAN.”
Mari kita mengingat kembali kesalahan kita di masa lampau
yang seringkali menyakiti hati Tuhan, dan bertindak tidak
sesuai dengan kehendak-Nya.

Mari kita berdoa :
PL : Ya Tuhan … ampunilah kami jika kami mudah menyerah di
dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Kami
rapuh. Kami cenderung untuk menyalahkan, ketimbang melihat
ke dalam diri sendiri. Kesulitan, kami jadikan alasan untuk
menyalahkan keadaan dan marah kepada-Mu. Ampuni kami ya
Tuhan, ketika kami tidak bisa melihat masalah sebagai cara
Tuhan untuk menjadikan diri kami lebih baik lagi.
Ketika kami berkonflik dengan orang lain. Kami malah sibuk
menyalahkan orang lain dan mencari-cari kesalahannya.
Bukannya berefleksi atau mencari jalan keluar untuk berdamai,
tetapi lebih banyak mencari cara untuk saling mencederai.
Ampunilah kami, ya Tuhan …
Terlebih lagi ketika kami berhadapan dengan penolakan dan
pertentangan. Kami bukannya mencari cara untuk bisa
menerima, dan mengubah keadaan. Akan tetapi kami justru
menjauhi dan lari dari keadaan. Kami tidak sadar bahwa Tuhan
memampukan diri kami untuk melakukan sesuatu. Kami
memandang diri terlalu rendah, sehingga kami tidak bisa
melihat gambar-Mu di dalam diri kami sendiri. Ampunilah
kami ya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin …
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Nyanyian Umat
KJ 37a : 1, 3-4, Batu Karang Yang Teguh
1) Batu Karang yang teguh, Kau tempatku berteduh.
Kar’na dosaku berat dan kuasanya menyesak,
oh, bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu.
3) Tiada lain kupegang, hanya salib dan iman;
dalam kehampaanku kudambakan rahmat-Mu.
Tanpa Dikau, Tuhanku, takkan hidup jiwaku.
4) Bila tiba saatnya kutinggalkan dunia
dan Kaupanggil diriku ke hadapan takhta-Mu,
Batu Karang yang teguh, Kau tempat ‘ku berteduh.

Berita Anugerah
PL

U

/ umat berdiri
: Allah itu sempurna kebaikannya, Ia menganugerahkan
pemulihan dan pembebasan bagi kita yang sungguh-sungguh
menyesali dosa-dosa dan berharap akan kasih pengampunan
Nya. Maka dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan, “Dengan
demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia
oleh baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus
telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan
Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru”.
(Roma 6 : 4)
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan!
: Syukur kepada Allah!
(Jemaat sambil bersalaman mengucapkan “Salam Damai / Damai Tuhan
besertamu”)

Nyanyian Umat
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»PelayananFirman«
Doa Pelayanan Firman

/ umat duduk
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Pembacaan Alkitab
Bacaan Pertama
L1 : Pembacaan Kejadian 3 : 8-15
(selesai membacakan) Demikianlah sabda Tuhan!
U
: Syukur kepada Allah!
Mazmur Tanggapan
Pnk. : Mazmur 130 (Dinyanyikan) hal. 11-12
Bacaan Kedua
L2 : Pembacaan 2 Korintus 4 : 13 - 5 : 1
(selesai membacakan) Demikianlah sabda Tuhan!
U
: Syukur kepada Allah!
Bacaan Injil (umat berdiri)
PF : Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus 3 : 20-35 (Yesus
dan beelzebul)
Demikianlah Injil Yesus Kristus! Berbahagialah mereka yang
mendengarkan Firman Allah dan yang memeliharanya!
U
: (menyanyikan) Haleluya … 3x

Kotbah

/ umat duduk

Saat Hening
Saat Teduh : Persembahan Pujian

Pengakuan Iman

/ umat berdiri
Pnt. : Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan
masa depan mengulang pengakuan pada baptisan kita menurut
Pengakuan Iman dengan mengucapkan demikian …
U
: Aku percaya kepada Allah … dst.
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Doa Syafaat

PF

/ umat duduk
: Doa Syafaat ... diakhiri dengan mengajak jemaat mengucapkan
“Doa Bapa Kami”

»Pelayanan Persembahan«
Dasar Persembahan
Pnt. : Mari bersama-sama kita mengucap syukur atas semua berkat
dan pemeliharaan Allah dengan membawa persembahan di
hadapan-Nya. Sabda Tuhan dalam 1 Korintus 16 : 2 :
“Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu
masing-masing - sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya
jangan pengumpulan itu baru diadakan, kalau aku datang.”

Nyanyian Umat
KJ 287a : 1-3, Sekarang Bersyukur
1) Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan!
Sempurna dan besar segala karya Tuhan!
Dibri-Nya kita pun anug’rah dan berkat
yang tak terbilang t’rus, semula dan tetap.
2) Yang Mahamulia memb’rikan sukacita,
damai sejahtera di dalam hidup kita;
kasih-Nya tak terp’ri mengasuh anak-Nya;
tolongan-Nya besar – seluas dunia!
3) Muliakan Allahmu yang tiada terbandingi –
Sang Bapa, Anak, Roh – di takhta mahatinggi.
Tritunggal yang kudus kekal terpujilah,
sekarang dan terus selama-lamanya!
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Doa Persembahan

/ umat berdiri
Pnt. : Jemaat mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan
…

»Pengutusan«
Nyanyian Umat
KJ 436 : 1-3, Lawanlah Godaan
1) Lawanlah godaan, s’lalu bertekun;
tiap kemenangan kau tambah teguh;
nafsu kejahatan harus kautentang,
harap akan Yesus: pasti kau menang.
refrein :
Mintalah pada Tuhan, agar kau dikuatkan;
Ia b’ri pertolongan: pastilah kau menang.
2) Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah;
tindakanmu tulus tiada bercela:
junjung kebenaran, hidup dalam t’rang,
harap akan Yesus: pasti kau menang.
3) Allah memberikan tajuk mulia
bagi yang berjaya di dalam iman;
Kristus memulihkan kau yang tertekan,
harap akan Yesus: pasti kau menang.
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Pengutusan & Berkat
PF
U
PF
U
PF
U
PF
U

:
:
:
:
:
:
:
:

Arahkanlah hatimu kepada Tuhan!
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus!
Syukur kepada Allah!
Terpujilah Tuhan!
Kini dan selamanya.
Berkat ...
(menyanyikan) Haleluya … 5x, Amin … 3x
(prosesi keluar para pelayan liturgi)
umat duduk dan bersaat teduh
Selamat Beribadah dan Melayani
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