TATA IBADAH MINGGU, 18 JULI 2021
(MINGGU BIASA – HIJAU)
BULAN PELAYANAN DAN MISI GKI KEBONJATI 2021
TEMA : TOTALITAS DALAM BERDIAKONIA
SUBTEMA : DIAKONIA LINTAS BATAS




Latihan Lagu (Prokantor/Pnk.) & Pembacaan Warta Lisan (Penatua)
› WARTA LISAN (TAYANG)

WARTA LISAN (TAMBAHAN)
Saat Hening
(Memasuki saat teduh sejenak …)
›

A.
1.

BERHIMPUN

AJAKAN BERIBADAH (DUDUK)
Pnt. : Umat yang dikasihi Tuhan,
Marilah kita bersiap menyambut ibadah dengan segenap hati
dan pikiran kita, penuh dengan ungkapan syukur serta pujian
sebab Ia layak dipuji, seperti yang diungkapkan oleh Pemazmur
demikian : “Pujilah TUHAN, hai segala bangsa, megahkanlah
Dia, hai segala suku bangsa!” (MAZMUR 117 : 1)

2. PROSESI (BERDIRI)

“HAI MARI SEMBAH”
KJ 4 : 1, 5
Syair : O Worship the King, William Kethe 1561, disesuaikan oleh Robert Grant
1833, terj. Yamuger 1979/84, berdasarkan Mazmur 104
Lagu : Johann Michael Haydn (1737-1806)
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Umat-Mu lemah dan dari debu,
tetap memegang janji-Mu teguh.
Kasih setia-Mu berlimpah terus,
ya Khalik, Pembela dan Kawan kudus!

3. VOTUM
PL : Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan
langit dan bumi, yang kasih setia-Nya kekal untuk selamalamanya.
U
: (Menyanyikan) A----min, amin, a---min.
4. SALAM
PL : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari
Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
U
: Dan menyertai Saudara juga!
5. KATA PEMBUKA DAN PENGAKUAN DOSA (DUDUK)
PL : Umat yang terkasih,
Masih dalam rangka memperingati Bulan Diakonia dan Misi,
maka tema ibadah hari ini adalah “DIAKONIA LINTAS BATAS”.
Tema ini menjadi sangat relevan, karena kondisi berbangsa dan
bernegara saat ini masih rentan dengan adanya sekat/tembok,
yang sering menjadi penghambat dalam berelasi di tengah
kehidupan masyarakat.
Kehadiran gereja dengan salah satu fungsinya yaitu pelayanan
atau diakonia, diharapkan dapat menjadi jembatan maupun
penghancur tembok yang menjadi pemisah di tengah
masyarakat.
Pelayanan yang dilakukan gereja seyogyanya dapat menembus
segala lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaanperbedaan seperti tingkat sosial ekonomi, status sosial, suku,
agama, dsb.
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Melalui tema ibadah hari ini, kita sebagai bagian dari gereja,
diingatkan kembali untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan
dalam melayani sesama yang membutuhkan pertolongan,
tanpa memandang perbedaan.
Namun sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, kadang
kita tidak mampu mengemban tugas pelayanan seperti yang
dikehendaki Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati
yang tulus untuk mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapanNya dan memohon pengampunan dari pada-Nya.
Mari kita berdoa secara pribadi :
(Umat berdoa secara pribadi)

PL

: Tuhan, kami mengakui jika kami seringkali menolak untuk ikut
ambil bagian dalam pelayanan, baik di gereja maupun di
masyarakat, dengan berbagai macam alasan yang kami
sampaikan.
Kami juga kurang memahami makna pelayanan dengan
sungguh benar, sehingga ketika ada masalah dalam pelayanan,
kami menyikapinya dengan bersungut-sungut, kesal, kecewa
atau bahkan meninggalkan pelayanan tersebut. Tidak jarang
pula kami melakukan pelayanan karena motivasi yang salah
dalam diri kami, misalnya karena kami hanya ingin dihargai
atau dipuji oleh orang lain.
Kami mohon kiranya Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa
yang kami lakukan itu dan berkenan mengubah hati kami untuk
dapat melayani seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga apa
yang kami lakukan menjadi kepanjangan tangan Tuhan,
memberkati sesama yang membutuhkan.
Terima kasih untuk kemurahan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.

U

: Amin.
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6. BERITA ANUGERAH (BERDIRI)
PL : Kami undang Jemaat untuk berdiri.
Bagi kita yang telah mengakui dosa dan berbahagia karena
memperoleh pengampunan dari Tuhan, maka terimalah Berita
Anugerah yang diambil dari ROMA 10 : 12, “Sebab tidak ada
perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena, Allah
yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua
orang yang berseru kepada-Nya.”
Di dalam Kristus engkau telah diampuni!
U
: Di dalam Kristus engkaupun telah diampuni!
PL : Damai Kristus bagimu!
U
: Damai Kristus bagimu juga!
7. NYANYIAN

“DALAM ROH YESUS KRISTUS”
NKB 191 : 1, 3
Syair dan lagu : They’ll Know We are Christians by Our Love/We are One in the
Spirit; Peter Scholtes 1966, terj. H. A. Pandopo 1987 © F. E. L. Publications
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Kita bahu-membahu melayani terus,
kita bahu-membahu melayani terus,
kita saling membela dalam kasih kudus. (Refrein)

B.

PELAYANAN FIRMAN

8. DOA PELAYANAN FIRMAN (DUDUK)
PF : (Mengucapkan doa mohon pertolongan Roh Kudus untuk pelayanan
Firman, diakhiri dengan “Kami berdoa di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus”)
U
: Amin.
9. PEMBACAAN ALKITAB (BERDIRI)
PF : Bacaan diambil dari EFESUS 2 : 11-22.

(Pelayan Firman membacakan Efesus 2 : 11-22)

U

Demikianlah Firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang
mendengarkan Firman Allah dan yang memeliharanya.
Haleluya!
: (Menyanyikan) Haleluya, Haleluya, Halelu---ya!

10. KHOTBAH (DUDUK)

“DIAKONIA LINTAS BATAS”
11. SAAT HENING
Dilakukan tanpa ada suara apapun.

12. PADUAN SUARA/VOCAL GROUP/KELOMPOK MUSIK
VIRTUAL CHOIR – PSA. HOSANA
13. PENGAKUAN IMAN (BERDIRI)
Pnt. : Kami undang Jemaat untuk berdiri.
Marilah kita bersama dengan Umat Allah di masa lalu, masa
kini, dan masa yang akan datang, kita mengikrarkan Pengakuan
Iman Rasuli demikian ...
U
: (Mengucapkan Pengakuan Iman) Aku percaya … dst.
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14. DOA SYAFAAT (DUDUK)
PF : (Mengajak Umat berdoa dan diakhiri dengan “Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus kami berdoa”)
U
: Amin.

C.

PELAYANAN PERSEMBAHAN

15. PENGANTAR PERSEMBAHAN
Pnt. : Umat yang dikasihi Tuhan,
Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita atas kasih setia
dan pemeliharaan Tuhan, dengan memberikan persembahan
yang telah kita persiapkan dengan baik.
Firman Tuhan dalam ROMA 12 : 1 berkata : “Karena itu,
saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan
kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai
persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada
Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati.”
Bagi Bapak/Ibu/Sdr., persembahan dapat juga diberikan
melalui transfer maupun melalui QR Code seperti yang tertera
di layar.
(Iringan musik oleh Pemusik/Prokantor)
(Kotak persembahan dibawa ke depan oleh Penatua)

Kini kita akan membawa persembahan yang tadi telah kita
kumpulkan, ke hadapan Tuhan.
16. DOA PERSEMBAHAN (BERDIRI)
Pnt. : Mari kita bawa persembahan kita dalam doa : …
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
U
: Amin.
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D.

PENGUTUSAN

17. NYANYIAN

“DI JALAN HIDUP YANG LEBAR, SEMPIT”
NKB 200 : 1-2
Syair : Out in the highways and by ways of life/Make me a blessing; Ira B. Wilson
1909, terj. E. L. Pohan
Lagu : George, s. Schuler © Rodeheaver Co. © George S. Schuler

2)

Wartakan Kristus dengan kasih-Nya;
pengampunan-Nya penuh.
Orang 'kan datang 'pabila engkau
menjadi saksi teguh. (Refrein)
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18. PENGUTUSAN
PF : Umat yang terkasih,
Tuhan telah lebih dahulu melayani kita dengan kasih-Nya yang
tulus. Mari kita mengikuti teladan-Nya dengan melayani
sesama tanpa memandang perbedaan. Oleh karena itu, mari :
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.

19. BERKAT
PF : (Menyampaikan Berkat) …
U
: (Menyanyikan)
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya!
Amin, amin, amin!
20. PROSESI KELUAR
(Prosesi keluar para pelayan ibadah)

21. SAAT HENING
(Umat duduk dan bersaat teduh)
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