TATA IBADAH

HARI MINGGU V SESUDAH
PASKAH
“Kesetiaan, Ketaatan dan Ketulusan dalam Pelayanan”
(1 Tawarikh 6:31-38)

UCAPAN SELAMAT DATANG
Dkn.

Selamat pagi/sore bapak, ibu, saudara-saudara, dan adik-adik
yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, selamat beribadah
di GPIB Jemaat Paulus Jakarta , ibadah ini juga disiarkan langsung
melalui kanal Youtube GPIB Jemaat Paulus Jakarta. Kiranya
kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata
melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita
dan sesama.
Hari ini, kita memasuki Minggu V Sesudah Paskah. Ibadah ini
akan dilayani oleh . . . . . sebagai Pelayan Firman. Melalui ibadah
ini, kita diajak untuk menghayati tema: “Kesetiaan, Ketaatan
dan Ketulusan dalam Pelayanan.” Pada ibadah ini, kita
menggunakan tata ibadah dalam kebersamaan kita di GPIB
Musyawarah Pelayanan Jakarta Pusat, serta mensyukuri Hari
Pendidikan Nasional yang diperingati pada 2 Mei yang lalu.

UNGKAPAN SITUASI
Dkn.

Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei,
bertepatan dengan hari lahirnya Bapak Pendidikan Nasional,
Ki Hajar Dewantara, yang berperan melawan kebijakan program
pendidikan kolonial Belanda, bahwa pendidikan hanya untuk
kalangan terbatas. Menyadari panggilan dan pengutusannya, GPIB
terdorong turut berjuang agar semua insan bangsa beroleh dan
berhak mendapatkan pendidikan ataupun pengajaran. GPIB
berusaha melibatkan diri secara maksimal demi terlaksananya
program Pendidikan Nasional. Peran serta GPIB ini dimulai sejak
GPIB membentuk Departemen Pendidikan, kemudian Bakordik
(Badan Koordinasi Pendidikan), lalu berlanjut menjadi Yayasan
Petera (Pendidikan Sejahtera), dan sekarang menjadi Yapendik
(Yayasan Pendidikan) GPIB. Perubahan bentuk organisasi terjadi
seiring dengan tuntutan, usaha, serta tanggung jawab gereja yang
turut serta terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan
bagi semua anak bangsa.
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Melalui kesempatan ini, peringatan Hardiknas bagi GPIB menjadi
refleksi betapa pentingnya pendidikan, dengan memandang dan
meneruskan Roh Kristus yang berkarya untuk membebaskan
tawanan dan memberikan penglihatan bagi orang buta (Lukas
4:18-19), sehingga setiap orang terbebas dari kebodohan,
keterbelakangan, menjadi terampil, cerdas dan berhikmat dalam
menyikapi hidup dan masa depan umat manusia. Yapendik GPIB
dengan 67 unit sekolah beserta Jemaat, dalam kesadaran dan hati
gembira, bergabung dan bersatu hati menjadi bagian dari barisan
program Pendidikan Nasional untuk turut membentuk masa depan
masyarakat yang bermartabat, berkualitas, cakap, cerdas, rendah
hati serta tekun menghidupi spiritual Kristus.

AJAKAN BERIBADAH
Dkn.

Saudara-saudara disilakan berdiri.
Marilah kita menghadap Allah, Tuhan yang memanggil dan
memampukan kita menjadi pelayan-Nya!

MENGHADAP TUHAN
 NYANYIAN UMAT

Gita Bakti 18:1,2,4  “MARILAH BERNYANYI PUJI TUHAN”
Syair dan lagu: G. Soumokil 2012

Marilah bernyanyi puji Tuhan,
bunyikan seruling dan sasando,
pujilah Dia di atas takhta-Nya yang mulia,
puji Dia, hai segala yang bernafas.
Refr.

Pujilah Tuhan yang Mahatinggi dan Mahakuasa.
Pujilah Tuhan yang Maha kasih dan murah hati.
Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan.
Pujilah Dia segala yang bernafas.

Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan kulintang,
TATA IBADAH HARI MINGGU SESUDAH PASKAH – GPIB MUPEL JAKARTA PUSAT |

3

pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam.
Puji Dia, hai segala yang bernafas. Refr.
. . . . instrumentalia – prosesi Alkitab

Dari timur maupun dari barat, di selatan maupun di utara,
mari semua Bersatu memuji nama Tuhan.
Puji Dia hai segala yang bernafas. Refr.

VOTUM
PF
U

“Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan
langit dan bumi.” (Mazmur 124: 8)
1 . | 1 . || (do=g)
A
- min.

NAS PEMBIMBING (Mazmur 100:1-5)
PF
U
PF
U
PF
U
PF
U

Bersorak-soraklah bagi TUHAN, hai seluruh bumi!
Beribadahlah kepada TUHAN dengan sukacita,
datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai!
Ketahuilah, bahwa TUHANlah Allah,
Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita,
umat-Nya dan kawanan domba gembalaan-Nya.
Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur,
ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian,
bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya!
Sebab TUHAN itu baik,
kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan
kesetiaan-Nya tetap turun temurun.

SALAM
PF
U

“Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan
persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian!” (2 Korintus 13:13)
Dan menyertaimu juga.

 NYANYIAN UMAT

Pelengkap Kidung Jemaat 28:1-3  “NYANYIKAN TUHANMU HALELUYA”
Syair dan lagu: T. Lubis-Nainggolan 1998
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DOA HARI INI
Pnt.

(boleh) duduk

Saudara-saudara, mari berdoa:
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Allah Sumber anugerah, kami bersyukur atas kemurahan dan
cinta kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Engkau yang telah
memanggil kami ke dalam terang kemuliaan-Mu dan
memampukan kami untuk terus bersyukur atas segala sesuatu
yang Engkau nyatakan dalam keseharian kami.
Allah Sumber pengampunan, kami mengaku bahwa oleh dosa
dan kesalahan, kami melalaikan tugas panggilan dan pengutusan.
Kami seringkali tidak setia, tidak taat, bahkan tidak tulus dalam
melayani. Engkau adalah Tuhan yang setia, namun kesetiaanMu seringkali kami abaikan karena keegoisan kami.
Allah, Sang Pembaru, kami mohon pengasihan-Mu untuk
mengampuni dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Rahmatilah
kami dengan anugerah pengampunan dan hidup baru, serta
hikmat melalui Roh Kudus. Biarlah semangat cinta kasih-Mu
membuat kami terus mewartakan Kabar Baik di mana pun
Engkau mengutus kami, serta menjadi sahabat bagi semua orang.
Inilah doa kami. Terpujilah Yesus Kristus, Tuhan dan
Juruselamat kami, yang kemuliaan-Nya Engkau nyatakan bagi
dunia ini. Amin.

 NYANYIAN UMAT

Gita Bakti 101:1-2  “YA TUHAN, RAJAKU”
Syair dan Lagu: Joachim Lange 1695/Adam Krieger 1657

Ya Tuhan, Rajaku, Kaupanggil aku ini menjadi hamba-Mu,
bentara-Mu di sini. B’ri kuat dan sabar, b’ri hatiku teguh
dan aku bekerja menurut maksud-Mu.
Kiranya Roh Kudus hendak mengajar aku yang patut kukerja,
betapa kehendak-Mu. B’ri dalam hidupku kasih-Mu nyatalah
dan nama-Mu besar dimuliakanlah.

UNGKAPAN NYANYIAN

PEMBERITAAN FIRMAN
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DOA MEMOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PF

Mari kita berdoa untuk merenungkan firman-Nya . . . .

PEMBACAAN ALKITAB
PF

Umat Tuhan, marilah berdiri, kita menyambut pembacaan
Alkitab: Haleluya!

U

( menyanyikan KJ 473a)
Haleluya! Haleluya! Haleluya!

Dkn.

Pembacaan Alkitab menurut 1 Tawarikh 6:31-38 yang
menyatakan . . . . . . . Demikianlah sabda Tuhan!

PF

Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam
di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah!

U

(  menyanyikan GB 392b ) do=bes
Syair dan lagu: Pdt. Abraham Ferdinandus 2009

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala
kemuliaan.
Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya.


KHOTBAH

(boleh) duduk

. . . . saat hening, umat bersaat teduh sejenak

JAWABAN UMAT

 NYANYIAN UMAT

Nyanyikanlah Kidung Baru 213:1-3  “KITA SUDAH DITEBUS OLEH-NYA”
Syair dan Lagu: Lida Shivers Leech 1873-1962
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PENGAKUAN IMAN
PF

Umat Allah disilakan berdiri.
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Di dalam kesatuan Gereja Kristus di segala waktu dan tempat,
bersama-sama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut
rumusan Pengakuan Iman Rasuli. Biarlah hati dan mulut kita
berkata:
PF+U Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Mahakuasa, Khalik
langit dan bumi.
Dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang Tunggal,
Tuhan kita, Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir
dari anak dara Maria; yang menderita di bawah
pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan
dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut; pada hari yang
ketiga bangkit pula dari antara orang mati; naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa; dan
akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup
dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus; Gereja yang kudus dan
am; persekutuan orang kudus; pengampunan dosa;
kebangkitan daging; dan hidup yang kekal.


(boleh) duduk

DOA SYAFAAT
PF

Mari kita berdoa: . . . . . . . . . . Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu,
kami memohon:

U

Dengarkanlah doa kami!

PF

Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat,
yang mengajarkan kami berdoa dengan sempurna:

PF+U Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan
kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan
kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang
bersalah kepada kami; dan janganlah membawa kami ke
dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang
jahat.
(  menyanyikan doksologi KJ 475)
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Kar’na Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

UNGKAPAN NYANYIAN
PENGUCAPAN SYUKUR
Dkn.

Hanya karena penebusan Tuhan, kita layak menerima dan hidup
dalam anugerah-Nya, dan diperkenankan untuk melayani-Nya.
Maka, marilah kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan,
sambil mengingat kata Alkitab dalam 1 Petrus 2:5, “Dan biarlah
kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk
pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat yang
kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang
karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.”
Saudara-saudara dapat memberikan persembahan secara transfer
bank, atau memindai kode QR yang tertera, atau memasukkannya
pada kotak-kotak yang tersedia. Tuhan memberkati saudara dan
persembahan saudara!



NYANYIAN UMAT
Gita Bakti 87:1-3  “AKU BERSYUKUR PADA-MU”

Syair dan lagu: H.D. Matulapelwa 2010

Aku bersyukur pada-Mu, Tuhan, atas karunia dan kasih-Mu.
Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, kupersembahkan kepada-Mu.
Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya.
Oh, Tuhan Yesus, karya-Mu agung, Dikau curahkan darah kudus
jadi tebusan dosa dunia agar manusia selamatlah.
Ajarlah kami, bimbinglah kami agar setia t’rus bersyukur.
. . . . umat memberi persembahan diiringi variasi instrumentalia GB 87,
setelahnya, Diaken mengajak umat menyanyikan bait selanjutnya

Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepada-Mu.
Kaulah yang layat kami tinggikan kar’na besarlah kuasa-Mu.
T’rimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepada-Mu.
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DOA SYUKUR
Dkn.

Saudara-saudara, marilah berdiri, kita menyerahkan persembahan
kita dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa:
Ya Allah, Sumber segala karunia dan berkat, kami bersyukur atas
kemampuan yang dianugerahkan melalui pekerjaan, usaha,
sehingga kami dapat memberikan persembahan sebagai rasa
syukur guna menolong sesama kami. Bersama dengan Yapendik,
kami menjadi berkat melalui pelayanan pendidikan, menolong
anak-anak yang membutuhkan pendidikan, dan peduli dengan
kesejahteraan para guru. Untuk itulah, kami dibentuk dan dipilih
menjadi berkat bagi siapa pun yang ada di sekitar kami. Inilah
persembahan yang kami persembahkan kepada-Mu. Terpujilah
Engkau selama-lamanya:

U

(  menyanyikan KK 761a + KK 771e )

Syair: Praise God from Whom All Blessings Flow, Thomas Ken 1709,
terj. Yamuger 1978, Lagu: Mazmur Jenewa 134, Loys Bourgeois 1551

Pujilah Khalik semesta, sumber segala karunia,
surga dan bumi puji t’rus,
Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.

PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
Dkn.

.....

SAMBUTAN PENGURUS YAPENDIK GPIB
AMANAT
PF

Umat Allah disilakan berdiri jika memungkinkan . . . . (dirumuskan
sendiri sesuai kesimpulan khotbah yang disampaikan)

 NYANYIAN UMAT
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Pelengkap Kidung Jemaat 153:1-3  “PAKAILAH SELURUH
HIDUPMU”
Syair dan Lagu: Arnoldus Isaak Apituley 1998

BERKAT
PF

Saudara-saudara, ibadah kita akan segera usai. Oleh karena itu,
marilah mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, dan kini
terimalah curahan berkat-Nya:
“Kiranya Allah Bapa, yang memberimu berkat dalam hidup;
Kristus Yesus, yang memanggil untuk melayani;
serta Roh Kudus, yang mengilhami setiap hati,
menyertai kamu sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya.”
(diterjemahkan dari The Worship Sourcebook)
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U

(  menyanyikan KJ 478c ) do=f
Amin, amin, amin.

. . . . Prosesi Alkitab PF dan Penatua, UMAT BERSAAT TEDUH
Kemudian, SELURUH PELAYAN menuju depan Pusat Liturgi
dan memberikan salam kepada umat secara tradisional,
iringan postlude oleh pemusik

AS – MEI 2022
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