LITURGI IBADAH MINGGU, 22 MARET 2020
Tema:
“YANG DIUTUS”
PANGGILAN BERIBADAH
MJ1 : Jemaat yang dikasihi Tuhan, tanda ungkapan syukur kita
oleh karena belas kasih Allah, akan kita nyatakan melalui
ibadah yang akan segera kita lakukan. Kita masuki ibadah
ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhanlah yang
setia memelihara kehidupan kita, maka mari bersama kita
memuji Tuhan dengan menyanyikan PKJ 13: 1.
Jemaat menyanyikan:
PKJ 13: 1
KITA MASUK RUMAH-NYA
Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya
Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada-Nya
Kita masuk rumah-Nya, berkumpul menyembah kepada Kristus
Menyembah Kristus Tuhan.
VOTUM DAN SALAM
Pdt : Kita masuki ibadah ini dengan pengakuan: Penolong kita
adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala
isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang
telah dinyatakan-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera
dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai Saudara sekalian
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KATA PEMBUKA
MJ1 : Hidup manusia dinamis, selalu berganti dan berubah.
Namun kasih setia Tuhan selalu dinyatakan di sepanjang
hidup yang kita arungi. Sebab Dialah yang menjaga dan
merawat kita, Dialah yang menyediakan yang kita
butuhkan. Bila kita merasa aman dan tenteram karena Dia
beserta kita.

Jemaat menyanyikan
PKJ 138: 1
SETIAMU, TUHANKU, TIADA BERTARA
SetiaMu, Tuhanku, tiada bertara, di kala suka, di saat gelap
kasihMu, Allahku, tidak berubah, Kaulah Pelindung abadi, tetap
Refrein:
SetiaMu, Tuhanku, mengharu hatiku
Setiap pagi bertambah jelas
Yang kuperlukan tetap Kau berikan
Sehingga aku pun puas lelas
PENGAKUAN DOSA
Pdt : (membacakan Matius 22: 37-40)
Karena tidak ada seorang pun diantara kita yang sanggup
memenuhi perintah ini secara utuh. Karena kita lebih
sering mengasihi diri sendiri dari pada Tuhan dan sesama,
maka mari kita nyatakan penyesalan dan pertobatan
dihadapan Tuhan dan sesama.
Jemaat menyanyikan KJ 27: 1
MESKI TAK LAYAK DIRIKU
Meski tak layak diriku, tetapi kar’na darahMu
Dan kar’na Kau memanggilku, ku datang, Yesus, padaMu
BERITA ANUGERAH
Pdt : “Percayalah kepada TUHAN dengan
hatimu, dan janganlah bersandar
pengertianmu sendiri.” (Amsal 3: 5)
Jemaat menyanyikan
KJ 405: 1
KAULAH, YA TUHAN, SURYA HIDUPKU
Kaulah, ya Tuhan, Surya hidupku;
Asal Kau ada, yang lain tak perlu
Siang dan malam Engkau kukenang
Di hadiratMu jiwaku tenang!
PELAYANAN FIRMAN
Doa Epiklesis
Oleh Pendeta
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Pembacaan Alkitab
Pdt : (Membacakan Yohanes 9: 1–12, diakhiri dengan
seruan:)
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah
mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan
dalam hidupnya sehari-hari. Hosiana!
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Khotbah “Yang Diutus”
Saat Teduh
PENGAKUAN IMAN RASULI
MJ2 : Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita
ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani
dengan bersama mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli:
Aku percaya...
DOA SYAFAAT
(Pdt menaikkan doa syafaat)
PERSEMBAHAN
MJ3 : Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan
berpersembahan saat ini, kita landasi firman Tuhan
sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus hambaNya, yang ditulis dalam Surat Roma 11: 36 “Sebab segala
sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia:
Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!“
Kita akan pujikan KJ 288: 1
Jemaat menyanyikan
KJ 288: 1
MARI, PUJI RAJA SORGA
Mari, puji Raja sorga, persembahan bawalah!
DitebusNya jiwa raga, maka puji namaNya!
Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta!
Doa Persembahan
MJ3 memimpin doa persembahan, doa akhir ibadah, dan Doa
Bapa Kami.
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NYANYIAN PENGUTUSAN
Jemaat menyanyikan
PKJ 185: 1 TUHAN MENGUTUS KITA
Tuhan mengutus kita ke dalam dunia,
Bawa pelita kepada yang gelap
Meski dihina serta dilanda duka,
Harus melayani dengan sepenuh
Refrein:
Dengan senang, dengan senang
Marilah kita melayani umat-Nya
PENGUTUSAN DAN BERKAT
Pdt : Pulanglah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan,
bahwa Ia terus berkarya dalam hidup Saudara. Jalanilah
hidup dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilanNya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya:
Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara, Tuhan
menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara
kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada
saudara dan memberi saudara damai sejahtera, Amin.
NYANYIAN PENUTUP
Jemaat menyanyikan KJ 410: 1
TENANGLAH KINI HATIKU
Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku
Di tiap saat dan kerja tetap kurasa tanganNya
Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh
Hatiku berserah penuh tanganku dipegang teguh
***
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