TATA IBADAH MINGGU, 12 AGUSTUS 2018
(MINGGU BIASA - HIJAU)
(KEBAKTIAN KREATIF - PERSIAPAN KEBAKTIAN HUT KE-73 NKRI)




“HIDUP SEBAGAI ANAK
Latihan lagu
Penayangan/Pembacaan warta lisan
Saat hening

A.
1.

TERANG DI BUMI INDONESIA”

JEMAAT BERHIMPUN

AJAKAN BERIBADAH (JEMAAT DUDUK)
Pnt. : Umat yang dikasihi Tuhan marilah kita mempersiapkan hati
dan pikiran untuk berbakti pada Tuhan, kita mengarahkan hati
dan pikiran pada kehadiran Tuhan yang hendak menyapa kita.
(Jemaat diberi waktu untuk bersaat hening selama 15 detik …)

Pnt. : Marilah kita memasuki gerbang Rumah Tuhan dengan
berarakan dan bersorak-sorai, sebab perayaan keselamatan
dari Tuhan bagi kita dan bagi bangsa ini telah dinyatakan
Tuhan. Marilah kita bermazmur dengan segenap hati :
MAZMUR 33 : 12-19
Pnt. : Berbahagialah bangsa, yang Allahnya ialah TUHAN, suku bangsa
yang dipilih-Nya menjadi milik-Nya sendiri!
J
: TUHAN memandang dari sorga, Ia melihat semua anak
manusia;
Pnt. : dari tempat kediaman-Nya Ia menilik semua penduduk bumi.
J
: Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang
memperhatikan segala pekerjaan mereka.
Pnt. : Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa; seorang
pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan.
J
: Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan,
yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi
keluputan.
Pnt. : Sesungguhnya, mata TUHAN tertuju kepada mereka yang takut
akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya,
J
: untuk melepaskan jiwa mereka dari pada maut dan
memelihara hidup mereka pada masa kelaparan.
Pnt. : Marilah kita berdiri … kita menaikan pujian dengan sepenuh
hati, untuk merayakan keselamatan yang datangnya dari Tuhan
dalam diri dan melalui Yesus Kristus.
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2. PROSESI DIIRINGI NYANYIAN JEMAAT (JEMAAT BERDIRI)
(Sementara Jemaat menyanyi; Penatua (Pnt), Pelayan Firman (PF), Pelayanan
Liturgi (PL) dan Pelayan Ibadah lainnya memasuki ruang ibadah)

J

: (Menyanyikan) NKB 1 : 1-3
HAI KRISTEN, NYANYILAH
1) Hai Kristen, nyanyilah - Haleluya! Amin!
Rajamu pujilah - Haleluya! Amin!
Padukan suaramu di dapan Tuhanmu,
nyanyikanlah merdu - Haleluya! Amin!
2) Hatimu angkatlah - Haleluya! Amin!
Mari bersoraklah - Haleluya! Amin!
Tuhan Sahabatmu tinggal bersamamu,
kasih-Nya pun teguh - Haleluya! Amin!
3) Sanjung Mukhalismu - Haleluya! Amin!
Walau bah menyerbu - Haleluya! Amin!
Di sorga yang baka kita menyembah-Nya,
bernyanyi s’lamanya - Haleluya! Amin.

3. VOTUM
PL
J

: Kebaktian dalam rangka menyambut hari Kemerdekaan RI ini
berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
: (Menyanyikan) A----min, amin, a---min.

4. SALAM
PL
J

: Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan,
Tuhan beserta saudara.
: Dan beserta Saudara juga!

5. KATA PEMBUKA (JEMAAT DUDUK)
PL

: Jemaat yang dikasihi Tuhan …
Tanggal 17 Agustus 2018 nanti, bangsa Indonesia akan
bersama-sama merayakan hari kemerdekaan. Hari yang penuh
makna bagi kita, rakyat Indonesia. Kita adalah bangsa yang
merdeka dan berdaulat. Tidak lagi hidup di bawah bayangbayang penjajah.
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Dan sebagai bagian dari rakyat Indonesia sekaligus anggota
gereja, maka tentu kita harus menunjukkan hakikat kita sebagai
anak-anak terang. Sebagai gereja, menjadi terang bukanlah
pilihan tetapi sebuah keharusan. Terang harus berfungsi
dengan baik. Menerangi seluruh kehidupan kita sebagai bagian
rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, di dalam momen ini tema
kebaktian yang akan kita bahas pada hari ini adalah : “HIDUP
SEBAGAI ANAK TERANG DI BUMI INDONESIA”.
EFESUS 5 : 8-13 berkata demikian : “Memang dahulu kamu
adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam
Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena
terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan
kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan.
Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan
kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya
telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan
sajapun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang
tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah
ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang
nampak adalah terang.”

6. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan) KJ 336 : 1-4
INDONESIA, NEGARAKU!
1) Indonesia, negaraku,
Tuhan yang memb’rikannya;
kuserahkan di doaku
pada Yang Mahaesa
2) Bangsa, rakyat Indonesia,
Tuhanlah pelindungnya;
dalam duka serta suka
Tuhan yang dipandangnya.
3) Kemakmuran, kesuburan,
Tuhan saja sumbernya;
keadilan, keamanan,
Tuhan menetapkannya.
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4) Dirgahayu Indonesia,
bangsa serta alamnya;
kini dan sepanjang masa,
s’lalu Tuhan sertanya.

7. PENGAKUAN DOSA
PL

: Tidak mudah bagi kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan
sebagai terang. Kita cenderung takut untuk menampilkannya,
karena dunia tidak menyukainya. Sehingga tidak jarang kita
gagal untuk menjalankan apa yang sudah menjadi hakikat kita.
Akan tetapi … Tuhan senantiasa memberikan waktu bagi kita
untuk mengakui kegagalan kita dan berkenan mendengar
seruan penyesalan kita. Marilah kita bersama-sama menaikan
doa pengakuan dosa secara pribadi.
(Jemaat berdoa secara pribadi diberi waktu 30 detik)

PL

: Firman Tuhan dalam ROMA 13 : 12-14 berbunyi : “12Hari sudah
jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita
menanggalkan
perbuatan-perbuatan
kegelapan
dan
mengenakan perlengkapan senjata terang! 13Marilah kita hidup
dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora
dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu,
jangan dalam perselisihan dan iri hati. 14Tetapi kenakanlah
Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan
janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya.”

PL

: (Berdoa) Ampuni kami ya Tuhan, karena perkataan dan
perbuatan kami menyebabkan orang lain terluka. Ampuni kami
ya Tuhan, karena pertolongan yang sebenarnya dapat kami
berikan kepada sesama tidak kami berikan. Ampuni kami ya
Tuhan, karena kami kurang sabar, cepat marah, hanya melihat
kesalahan orang lain dan mencela, sehingga terang kami tidak
diterima orang lain. Dengarkanlah pengakuan dosa kami ini
dan ampunilah kami. Perbaharuilah kami sebagai terang di
tengah sesama, bangsa dan Negara kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

8. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan) KJ 353 : 1-4
SUNGGUH LEMBUT TUHAN YESUS MEMANGGIL
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1) Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil,
memanggil aku dan kau.
Lihatlah Dia prihatin menunggu,
menunggu aku dan kau.
refrein :
“Hai mari datanglah,
kau yang lelah, mari datanglah!”
Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil,
“Kau yang sesat, marilah!”
2) Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak,
mengajak aku dan kau.
Jangan enggan menerima kasih-Nya
terhadap aku dan kau.
3) Waktu serta kesempatan berlalu
yang dib’ri aku dan kau;
nanti gelap kematian membayang
mengancam aku dan kau.
4) Yesus berjanji memb’rikan kasih-Nya
kepada aku dan kau.
Ia mengampuni orang berdosa
seperti aku dan kau.
9. BERITA ANUGERAH (JEMAAT BERDIRI)
PL : Bila dengan kesungguhan kita ingin menyerahkan hidup
seluruhnya pada pimpinan tangan Tuhan, dan membunuh
semua hasrat ego kita, serta mau merasakan uluran tangan-Nya
yang merangkul kita agar kita tak tersesat, maka sambutlah
berita anugerah sebagai berita pengampunan atas dosa kita
terambil dari 2 KORINTUS 4 : 6, “6Sebab Allah yang telah
berfirman: “Dari dalam gelap akan terbit terang!”, Ia juga yang
membuat terang-Nya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita
beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang
nampak pada wajah Kristus.”
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
J
: Syukur kepada Allah!
(Seluruh Jemaat saling bersalaman sambil berkata : “Damai Tuhan
besertamu!”)
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10. NYANYIAN JEMAAT (JEMAAT BERDIRI)
J
: (menyanyikan ) NKB 42 : 1-3
FAJAR MENYINGSING
1) Fajar menyingsing indah bagaikan
t'rang yang mengiring sabda Tuhan.
Puji Khalik-Mu atas ciptaan;
tiap pagi baru kurnia Tuhan!
2) Indahnya hujan dan matahari;
ciptaan Tuhan s'lalu segar,
Puji Khalik-Mu kar'na di bumi
pohon bertumbuh, bunga mekar!
3) Siang dan malam, t'rang serta hujan,
indahnya alam karya Tuhan.
Puji Khalik-Mu yang menciptakan
hari yang lalu, hari depan!

B.

PELAYANAN FIRMAN

11. DOA PELAYANAN FIRMAN (JEMAAT DUDUK)
PF
J

: (Mengucapkan doa mohon pertolongan Roh Kudus untuk
pelayanan Firman, diakhiri dengan “Kami berdoa di dalam
nama Tuhan Yesus Kristus”)
: Amin.

12. PEMBACAAN ALKITAB
A. BACAAN I
L1 : Bacaan diambil dari 1 RAJA-RAJA 19 : 4-8.
Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
B. ANTAR BACAAN
Pnk. : Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan membaca
secara bergantian MAZMUR 34 : 2-9.
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C. BACAAN II
L2 : Bacaan diambil dari EFESUS 4 : 25 - 5 : 2.
Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
D. BACAAN III/INJIL (JEMAAT BERDIRI)
PF : Bacaan ketiga diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut YOHANES 6 : 35, 41-51.
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka
yang
mendengarkan
Firman
Allah
dan
yang
memeliharanya. Haleluya!
J
: (Menyanyikan) Haleluya, Haleluya, Halelu---ya!
13. KHOTBAH (JEMAAT DUDUK)

“HIDUP SEBAGAI ANAK TERANG DI BUMI INDONESIA”
14. SAAT HENING

15. PADUAN SUARA/VOCAL GROUP/KELOMPOK MUSIK
16. PENGAKUAN IMAN (JEMAAT BERDIRI)
Pnt. : Jemaat diundang untuk berdiri.
Sebagai umat Kristen yang hidup dan bersyukur karena
anugerah Tuhan melalui bangsa dan negara Indonesia yang
akan kita rayakan hari kemerdekaannya, marilah kita ikrarkan
Pengakuan Iman kita …
J
: (Mengucapkan Pengakuan Iman) Aku percaya … dst.
17. DOA SYAFAAT (JEMAAT DUDUK)
PF : (Mengajak Jemaat berdoa dan diakhiri dengan “Kami berdoa di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus”)
J
: Amin.

C.

PELAYANAN PERSEMBAHAN

18. NAS PERSEMBAHAN
(Membacakan MAZMUR 65 : 10-12 dengan bergantian)
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Pnt.
J
Pnt.
J

:
:
:
:

Pnt.
J
Pnt.
J
Pnt.
J

:
:
:
:
:
:

“Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan,
dan membuatnya sangat kaya.
Batang air Allah penuh air;
Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya,
demikianlah Engkau menyediakannya:
Engkau mengairi alur bajaknya,
Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya,
dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya;
Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya.
Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu,
jejak-Mu mengeluarkan lemak;”

19. NYANYIAN JEMAAT
J
: (Menyanyikan) PKJ 216 : 1-5
BERLIMPAH SUKACITA DI HATIKU
1) Berlimpah sukacita di hatiku,
di hatiku, di hatiku.
Berlimpah sukacita di hatiku,
tetap di hatiku!
refrein :
Aku bersyukur bersukacita,
kasih Tuhan diam di dalamku.
Aku bersyukur bersukacita,
kasih Tuhan diam di dalamku.
2) Damai sejaht’ra melampaui akal di hatiku,
di hatiku, di hatiku.
Damai sejaht’ra melampaui akal di hatiku,
tetap di hatiku!
3) Berlimpah kasih Yesus di hatiku,
di hatiku, di hatiku.
Berlimpah kasih Yesus di hatiku,
tetap di hatiku!
4) Kini tiada lagi penghukuman di hatiku,
di hatiku, di hatiku.
Kini tiada lagi penghukuman di hatiku,
tetap di hatiku!
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5) Berlimpah sukacita di hatiku,
di hatiku, di hatiku.
Berlimpah sukacita di hatiku,
tetap di hatiku!
20. DOA PERSEMBAHAN (JEMAAT BERDIRI)
Pnt. : Mari kita bawa persembahan kita dalam doa : …
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
J
: Amin.

D.

PENGUTUSAN

21. NYANYIAN JEMAAT (JEMAAT BERDIRI)
J
: (Menyanyikan) NKB 188 : 1-3
TIAP LANGKAHKU
1) Tiap langkahku di atur oleh Tuhan
dan tangan kasih-Nya memimpinku.
Di tengah badai dunia menakutkan,
hatiku tetap tenang teduh.
refrein :
Tiap langkahku 'ku tahu yang Tuhan pimpin
ke tempat tinggi 'ku dihantar-Nya,
hingga sekali nanti aku tiba
di rumah Bapa, sorga yang baka.
2) Di waktu imanku mulai goyah
dan bila jalanku hampir sesat,
kupandang Tuhanku, Penebus dosa,
'ku teguh sebab Dia dekat.
3) Di dalam Tuhan saja harapanku,
sebab di tangan-Nya sejahtera:
Dibuka-Nya Yerusalem yang baru,
kota Allah suci mulia.
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22. PENGUTUSAN
PF
J
PF
J
PF
J

:
:
:
:
:
:

Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.

23. BERKAT
PF
J

: (Menyampaikan Berkat) …
: (Menyanyikan)
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya!
Amin, amin, amin!

24. PROSESI KELUAR
(Prosesi keluar para pelayan ibadah)

25. SAAT HENING
(Jemaat duduk dan bersaat teduh)
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