TATA IBADAH MINGGU, 13 JANUARI 2019
(YESUS DIBAPTIS - HIJAU)

“PERSEKUTUAN KASIH BERSAMA ALLAH”



Latihan lagu-lagu
Penayangan & pembacaan 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 …


Saat hening

A.

JEMAAT BERHIMPUN

1. AJAKAN BERIBADAH (JEMAAT DUDUK)
Pnt. : Jemaat yang dikasihi Kristus, kita datang berbakti pada saat ini.
Oleh karenanya, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran,
agar kebaktian ini dapat berlangsung dengan hati yang penuh
pujian dan rasa syukur kepada Tuhan. Mari bersaat teduh
sejenak. (Hening ...)
Firman Tuhan berkata :
“… TUHAN akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan
menjadi penutup barisanmu.” (YESAYA 52 : 12B)
Mari dengan bangkit berdiri, kita sambut kehadiran Tuhan,
bersama kita naikkan pujian, “BUKALAH GAPURA INDAH …”.
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) PKJ 8 : 1-3
BUKALAH GAPURA INDAH
1) Bukalah gapura indah aku masuk rumah-Mu,
agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh
dan kupandang wajah-Mu dalam cah’ya mulia.
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2) Kepada-Mu aku datang: o, Tuhanku datanglah!
Di tempat Engkau berada, sorga pun disitulah.
Masuklah di hatiku, jadikanlah rumah-Mu!
3) Saat aku, menghadap-Mu, sucikanlah diriku,
agar doa dan nyanyian berkenan kepada-Mu.
Angkat roh dan jiwaku sampai kehadirat-Mu.

3. VOTUM
PL
J

: Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh
Kudus.
: (Menyanyikan) A----min, amin, a---min.

4. SALAM
PL
J

: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari
Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian!
: Dan menyertai Saudara juga!

5. KATA PEMBUKA (JEMAAT DUDUK)
PL

: Jemaat yang terkasih,
Jika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk
memasuki tahun yang baru pada saat ini, itu bukan sematamata dengan kuat dan gagah kita, melainkan ada suatu rencana
besar yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan di tahun yang
penuh anugerah ini. Terkadang Allah mengingatkan kita pada
masa lalu yang kelam, supaya kita belajar untuk tidak hidup
seperti orang yang tanpa harapan.
Tema khotbah hari ini, “PERSEKUTUAN KASIH BERSAMA
ALLAH.” Dengan senantiasa memelihara persekutuan dengan
Allah, kita akan dimampukan untuk menghadapi masa depan,
sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh
keyakinan Allah akan tetap menyertai dan memberkati kita
sampai kesudahan zaman.
Mari kita kembali memuji dan mengagungkan Tuhan melalui
pujian, “DENGAR PANGGILAN TUHAN …”.
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6. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan) KJ 357 : 1-4
DENGAR PANGGILAN TUHAN
1) Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya
kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya.
2) Gunakanlah bakatmu, pemb’rian kasih-Nya;
amalkanlah karyamu, bagi manusia.
3) Percaya pada Tuhan, Tangan-Nya pandumu,
dan kasih anug’rah-Nya tumpuan bagimu.
4) Berikanlah bantuan bagi sesamamu;
pancarkan cahya Tuhan, di dalam hidupmu.

7. PENGAKUAN DOSA
PL

: Jemaat yang terkasih ...
Marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa sesuai dengan
firman-NYA demikian :
“Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa
nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu,” (1
PETRUS 1 : 14)
Mari kita berdoa :
Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi … (diiringi musik dari KJ 33)

PL

: Bapa yang baik, kami mengakui segala pelanggaran, dosa,
bahkan perlawanan kami yang telah kami lakukan di sepanjang
kehidupan yang telah Engkau anugerahkan ini. Kami sering
mengabaikan panggilan-Mu, bahkan terlalu sibuk dengan halhal yang bersifat duniawi.
Ya Tuhan ampunilah juga kami yang tidak tulus dalam
menjawab panggilan-Mu. Kami meresponnya namun dengan
motivasi yang tidak murni. Kami lupa kalau hidup kami
seluruhnya adalah anugerah pemberian-Mu.
Untuk itu mampukan kami untuk hidup di dalam pertobatan,
meninggalkan kehidupan yang sia-sia,
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belajar untuk memahami Firman-Mu dengan tulus dan siap
mengambil bagian dalam menyampaikan kabar baik serta
berita pertobatan di tengah dunia ini.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

8. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan) PKJ 40 : 1-2
KASIHANILAH AKU YANG LEMAH
1) Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Mahakuasa.
Hapuskan semua kesalahanku, b’rilah anugerah.
Oleh kasih dan kuasa-Mu kurasakan damai-Mu.
Aku tahu Kau s’lalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu.
2) Kini aku sadari dosaku dan s’gala kekuranganku.
Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku.
Kuserahkan s’luruh hidupku pada Tuhan yang benar.
Hatiku selalu bers’yukur, bergemar dan berbahagia.

9. BERITA ANUGERAH (JEMAAT BERDIRI)
PL : Kami mengundang Jemaat untuk 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 2 PETRUS 3 : 9,
“Tuhan tidak lalai menepati Janji-Nya, sekalipun ada orang yang
menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap
kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa,
melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.”
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
J
: Syukur kepada Allah!
(Seluruh Jemaat saling bersalaman sambil berkata :
“Damai Tuhan besertamu!”)

10. NYANYIAN JEMAAT (JEMAAT BERDIRI)
J
: (Menyanyikan)
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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 YESAYA 43 : 1-7.
Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
B. ANTAR BACAAN
Pnk. : Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan
menyanyikan/mendaraskan MAZMUR 29. (Hal. 10-12)
C. BACAAN II
L2 : Bacaan diambil dari KISAH PARA RASUL 8 : 14-17.
Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
D. BACAAN III/INJIL (JEMAAT BERDIRI)
PF : Bacaan ketiga diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut LUKAS 3 : 15-17, 21-22.
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka
yang
mendengarkan
Firman
Allah
dan
yang
memeliharanya. Haleluya!
J
: (Menyanyikan) Haleluya, Haleluya, Halelu---ya!
13. KHOTBAH (JEMAAT DUDUK)

“PERSEKUTUAN KASIH BERSAMA ALLAH”
14. SAAT HENING
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15. PADUAN SUARA/VOCAL GROUP/KELOMPOK MUSIK
16. PENGAKUAN IMAN (JEMAAT BERDIRI)
Pnt. : Jemaat diundang untuk berdiri.
Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan
masa depan mengulang pengakuan pada baptisan kita menurut
Pengakuan Iman dengan mengucapkan demikian …
J
: (Mengucapkan Pengakuan Iman) Aku percaya … dst.
17. DOA SYAFAAT (JEMAAT DUDUK)
PF : (Mengajak Jemaat berdoa dan diakhiri dengan “Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus kami berdoa”)

C.

PELAYANAN PERSEMBAHAN

18. NAS PERSEMBAHAN
Pnt. : Kita diberikan kesempatan untuk mengucap syukur atas semua
berkat dan pemeliharaan-Nya dengan membawa persembahan
di hadapan-Nya. Sesuai dengan apa yang difirmankan dalam
LUKAS 6 : 38, demikian :
“Berilah dan kamu akan diberi: suatu takaran yang baik, yang
dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah ke luar akan
dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai
untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu.”
19. NYANYIAN JEMAAT
J
: (Menyanyikan) PKJ 149 : 1-3
UCAP SYUKUR PADA TUHAN
1) Ucap syukur pada Tuhan
kar’na kita dis’lamatkan oleh-Nya.
Senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagi-Nya.
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2) Nyanyikanlah dengan riang
kar’na kasih setia Tuhan, nyanyilah.
Senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagi-Nya.
3) Muliakan nama Tuhan
kar’na kuasa-Nya abadi, muliakan.
Senandungkan lagu baru,
senandungkan lagu baru bagi-Nya.
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) KJ 387 : 1-3
‘KU HERAN, ALLAH MAU MEMB’RI
1) ‘Ku heran, Allah mau memb’ri
rahmat-Nya padaku
dan Kristus sudi menebus
yang hina bagaiku!
refrein :
Namun ‘ku tahu yang kupercaya
dan aku yakin ‘kan kuasa-Nya,
Ia menjaga yang kutaruhkan
hingga hari-Nya kelak!
2) ‘Ku heran, oleh rahmat-Nya
hatiku beriman
dan oleh kuasa Sabda-Nya
jiwaku pun tent’ram.
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3) ‘Ku heran, oleh Roh Kudus
‘ku sadar dosaku
dan dalam Firman kukenal
siapa Penebus.

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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