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TATA IBADAH
PENEGUHAN SIDI JEMAAT
PERSIAPAN
-

Doa pribadi warga jemaat
Kantoria mengajarkan jemaat menyanyikan lagu-lagu baru
Para pelayan dan para calon sidi berdoa di konsisitori

UCAPAN SELAMAT DATANG
P.2

Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selama beribadah di Hari
Minggu II Sesudah EPIFANI.
Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan Peneguhan Warga Sidi Jemaat.
Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati
oleh-Nya.
Pemberita Firman pada ibadah ini adalah : Pdt. Y.E.F. Talise, S.Th.
…saat teduh
(Calon Sidi memasuki Ruang Ibadah,
Jemaat Menyanyi: KJ. 375 “SAYA MAU IKUT YESUS”
Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus
sampai s’lama-lamanya.
Meskipun saya susah, menderita dalam dunia,
saya mau ikut Yesus sampai s’lama-lamanya.

AJAKAN BERIBADAH
P.2

Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah
persekutuan kita.

MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN SAMBUTAN
P.2

Marilah menyambut firman Tuhan dengan menyanyi:
♫ KJ No. 353 “Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil”
1.

Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil,
memanggil aku dan kau.
Lihatlah Dia prihatin menunggu
menunggu aku dan kau.
Ref:

2.

“Hai mari datanglah, kau yang lelah,
mari datanglah!”
Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil,
“Kau yang sesat, marilah!”
…Prosesi Alkitab dibawa masuk
Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak,
mengajak aku dan kau;
Janganlah enggan menerima kasih-Nya
terhadap aku dan kau. Ref.: ….
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VOTUM
PF

Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
(Maz 124 : 8)

Jmt

0 1 . 1 (do-g)
A - min.

NAS PEMBIMBING
PF

(AMSAL 22 : 6)

“Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya
pun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu.”

SALAM
PF

Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai kamu (1 Kor 1: 3)

Jmt

Dan Menyertaimu juga.

JEMAAT MENYANYI ♫ GB 105 do=f MM ± 72

KUDENGAR YESUS MEMANGGIL

1. Jemaat :

Kudengar Yesus memanggil, ) 3 x
“Pikul salib, mari ikutlah!”.
Ref:
Aku mau mengikut Yesus, ) 3 x
Ikut Yesus, ikut s’lamanya!

2. Jemaat :

Melewati pencobaan, ) 3 x
dengan Yesus, Yesus, s’lamanya.
Ref:
Aku mau mengikut Yesus, ) 3 x
Ikut Yesus, ikut s’lamanya!

DOA PENGAKUAN DOSA

(duduk)

P.2

Marilah dengan kerendahan hati, kita mengaku akan dosa-dosa yang bermukim di
dalam dada. Marilah kita berdoa :
Ya Tuhan, Allah Bapa, Engkau telah memberikan Yesus sebagai Penebus, namun
kami tidak menghargai karya keselamatan itu. Kami telah ditundukkan oleh
kebimbangan hati dan bujukan nafsu, dijerat oleh kesesakan dan cinta akan diri
sendiri. Tuhan dengarlah lirih batin kami……….

Jmt

 GB 32 do=es MM ± 92 TUHAN YESUS
1.

Tuhan Yesus.
Kami sering tidak patuh melakukan
yang Engkau firmankan.
Tuhan Yesus.
Kami sering tidak patuh melakukan
tanggung jawab kami.
Coda: Ampuni dosa kami.

P2:

Ampunilah dosa-dosa kami dan baharuilah kami dalam Yesus Kristus supaya kami
tidak terpisah lagi dari Allah Bapa di Surga. Amin
3

BERITA ANUGERAH
PF

Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan Berita
Anugerah Pengampunan, seperti tertulis dalam Yesaya 1 : 18 – 19, yang
menyatakan: _______________
Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah
berlaku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.

Jmt

SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN

JEMAAT MENYANYI ♫ GB 40 do=d MM ± 50 KASIH DARI TUHANKU
1.

Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut,
kurindukan kasih-Nya.
Kasih besar!
Yesus jadi manusia;
pikul dosa dunia;
sukacita nyatalah: Kasih besar!
Ref.:

Kasih besar! Kasih besar!
Kasih Tuhanku ajaib dan besar:
Kasih besar!

PERINTAH HIDUP BARU
PF

Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru, seperti tertulis dalam
AMSAL 3 : 1 – 10, yang menyatakan ”_______________________”
Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup
kita dan di seluruh dunia.

JEMAAT MENYANYI KJ. 48 KEMULIAAN BAGI BAPA ...

duduk

PELAYANAN FIRMAN
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
PF

. . .. .

Pembacaan Alkitab
PF

Jemaat silakan berdiri untuk mendengar Firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab.
Haleluya!

Jemaat :  HALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU

(GB 394)

Haleluya, Haleluya!
Pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya!
Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya,
pujilah Tuhanmu s’lamanya, Haleluya!
4

P3

Bacaan Alkitab Hari ini dari YOHANES 2 : 1
yang mengatakan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demikian Pembacaan Alkitab.

– 11,

PF

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

JEMAAT MENYANYI  KEPADAMU PUJI PUJIAN (GB 392.b)
Kepada-Mu puji-pujian,
madah syukur dan segala kemuliaan
ya Bapa, Putra, Roh Kudus
sampai kekal selama-lamanya.

---- duduk 

KHOTBAH
……….Saat teduh

JAWABAN UMAT
JEMAAT MENYANYI ♫ GB 61

TUHAN, AJARKANLAH KEHENDAKMU

1.

Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu;
nyatakan jalan-Mu dan Firman-Mu.
‘Kus’rahkan hidupku pada bimbingan-Mu,
dekatkan diriku kepada-Mu.

2.

Ajarlah kukenal anug’rah-Mu.
Sinarilah dengan t’rang wajah-Mu.
Hapuskan dosaku, diami hatiku,
kiranya ‘ku tetap bersama-Mu.

PENEGUHAN SIDI
PF :

Jemaat, hari ini kita menyambut saudara-saudara kita yang telah meminta dan
diterima secara Gerejawi agar mereka diteguhkan sebagai warga Sidi Gereja.
Peneguhan Sidi adalah tindakan Gereja terhadap para warganya, yang telah diakui
dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman. Karenanya, mereka
sekarang memiliki tanggungjawab penuh dalam melaksanakan panggilan dan
pengutusan gereja.
Sebelumnya, saudara-saudara ini telah diajar dan dibina, tentang pokok-pokok
iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan berdasar pada Alkitab; begitu
pula tentang pemahaman kegerejaan dalam lingkup Gereja Protestan di Indonesia
bagian Barat.
Diyakini, bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi; dan
sekarang mereka secara pribadi akan mengaku iman bahwa Yesus Kristus adalah
Tuhan dan Juruslamat.
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Dengan pengakuan itu, bagi yang sudah dibaptis, berarti mereka mengambil alih
dan sekaligus membaharui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka
dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan itu merupakan syarat
untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuh-Nya, yakni Jemaat.

DOA PENGUATAN
PF :

Sebelum saudara-saudara ini mengucapkan pengakuan dan janjinya serta
diteguhkan, kita awali dengan berdoa :
Ya Allah Mahakuasa, Engkau telah mempercayakan Firman-Mu kepada kami umatMu. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna
bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu, dengan rendah hati kami berterima kasih atas
kesetiaan-Mu yang tiada putusnya; sehingga kami angkatan demi angkatan dapat
menghayati apa yang diartikan dengan Baptisan Kudus yang kami terima, baik
sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya; baik oleh janji dan
pengakuan iman orang tua, maupun janji dan pengakuan iman sendiri. Kami telah
Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan
mendalami rahasia keselamatan.
Putra-Mu, Yesus, telah mengorbankan diri-Nya bagi kami dengan menebus segala
dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia agar dosa kami,
Engkau ampuni, dan hidup kami, Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit
karena menang atas maut.
Kami mohon kepada-Mu, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan
menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengaku imannya kepada Kristus.
Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka
mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita: penuh iman,
harapan, dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada
pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus telah menjadi Juruslamat
mereka. Terpujilah Engkau ya Allah yang Esa, kekal selama-lamanya. Amin.

PENGAKUAN DAN JANJI
PF

Kami mengundang saudara-saudara yang akan diteguhkan Sidi Berdiri untuk
mengaku iman dan janjinya, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

Pertama, Apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal: Bapa, Pencipta langit,

bumi dan segala isinya; Yesus Kristus. Tuhan dan Jurus’lamat yang telah
menebus dan menyelamatkan saudara dari dosa dan maut; serta Roh
Kudus, penolong dan pemimpin sejati, yang memimpin saudara dalam
kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah?

Kedua,

Apakah saudara mengaku, bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru
adalah Kitab Suci yang bertuliskan Firman Allah, yang menyampaikan
Perjanjian Anugrah Allah kepada saudara serta menerangi jalan hidup
saudara,
sehingga
saudara
harus
bertekun
membaca
dan
merenungkannya siang dan malam?
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Ketiga,

Apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu sebagai warga Gereja
Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran,
pemahaman iman dan aturan yang berlaku serta membuang segala
kepercayaan lain; melawan segala kuasa kegelapan untuk tetap
mengikut Yesus dengan serta di dunia ini, serta turut membangun
Jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki?

PF

Apakah jawabmu kepada Allah Tritunggal di hadapan jemaat-Nya sebagai saksi?
Saudari

TANIA ANGELICA CHRISTIN br. SILALAHI

Yang disebut nama :
PF

“Ya, dengan segenap hatiku.”

Tuhan mendengar, menguatkan dan mengingatkan saudara-saudara bahwa apa
yang saudara ikat di dunia, terikat di sorga dan apa yang saudara lepaskan di
dunia, terlepas di sorga.

PENGAKUAN IMAN
P.F

Marilah Jemaat TUHAN, kita berdiri dan mengucapkan serta mengikrarkan
Pengakuan Iman dengan hati dan mulut:

PF + J Aku percaya .............

JEMAAT MENYANYI: KJ 372

(duduk)
INGINKAH KAU IKUT YESUS

1. Kantoria

Inginkah kau ikut Tuhan? Pikul salib!
Jangan bimbang, jangan sungkan:
ikut Tabib!

Ref: Semua

Pikullah salibmu saja,
ikut terus;
lihatlah mahkota Raja
agung kudus!

PENEGUHAN
PF

(PF turun dari mimbar)

Berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan Sakramen Baptisan, serta
mendengar pengakuan dan janji yang telah dinyatakan, maka kami meneguhkan
saudara dalam nama Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus, sebagai warga Gereja
Protestan di lndonesia bagian Barat, yang dewasa secara iman.
Kami mengundang saudara untuk ikut ambil bagian dalam Sakramen Perjamuan, dan
mengingatkan kembali akan tanggung jawab penuh saudara, dalam rangka
pembangunan Tubuh Kristus.

PENUMPANGAN TANGAN
------sidi baru berlutut, umat berdiri-------
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JEMAAT MENYANYI : KJ. 369.a : 1
1.

PF

YA YESUS, ‘KU BERJANJI

Ya Yesus, ‘ku berjanji setia pada-Mu;
kupinta Kau selalu dekat, ya Tuhanku.
Di kancah pergumulan jalanku tak sesat,
kar’na Engkau Temanku, Pemimpin terdekat.

Hiduplah menurut pengakuan dan janjimu; lakukanlah tanggung jawabmu dan
terimalah berkat Tuhan:

Allah Bapa, Sumber Kasih Karunia yang telah memanggil kamu
dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal,
akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan
kamu dengan kuasa Roh Kudus.
Jmt

1 . 7 . / 1 . //
A
Min

----PF mempersilahkan Warga Sidi Baru Untuk Berdiri--------- penyerahan Alkitab dan Surat Sidi-------

…duduk

PERKENALAN KEPADA JEMAAT
PF

Jemaat, sambutlah saudara-saudara ini sebagai Warga Sidi Jemaat yang dewasa dan
bertanggung jawab penuh dalam persekutuan dan pembangunan jemaat sebagai
Tubuh Kristus.

Jmt :

Kami menyambut mereka dengan penuh sukacita

JEMAAT MENYANYI : KJ 369 : 2 YA YESUS, ’KU BERJANJI
2.

Dekaplah aku, Tuhan di ribut dunia
penuh kilauan hampa dan suara godanya.
Di dalam dan di lura si jahat mendesak.
perisai lawan dosa, ya Tuhan, Kau tetap.

(PF kembali ke mimbar)

DOA SYAFAAT
PF.

………….. ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon …..

Jmt

Dengarlah doa kami.

PF.

Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat, yang telah mengajar
kami berdoa :

PF+J

Bapa kami . . . . . diakhiri Doxologi (GB 389.b)
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PERSEMBAHAN SYUKUR
AJAKAN MEMBERI
P.4

Marilah kita menyatakan syukur kepada TUHAN melalui pemberian sukarela guna
menunjang pelayanan Gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Matius 6 : 33
. . . . . . . (baca) Tuhan memberkati persembahan saudara

NYANYIAN PERSEMBAHAN NKB 199 do=f
SUDAHKAH YANG TERBAIK ‘KU BERIKAN
1.

Sudahkah yang terbaik ‘ku berikan
kepada Yesus Tuhanku?
Besar pengurbanan-Nya di Kalvari!
Diharap-Nya terbaik dariku.

Ref:

Berapa yang terhilang t’lah ‘ku cari
dan ‘ku lepaskan yang terbelenggu?
Sudahkah yang terbaik ‘ku berikan
kepada Yesus, Tuhanku?

…saatnya jemaat memberi persembahan
2.

Begitu banyak waktu yang terluang
sedikit ‘ku b’ri bagiNya.
Sebab kurang kasihku pada Yesus;
mungkinkah hancur pula hatinya?

Ref:

Berapa yang terhilang t’lah ‘ku cari
dan ‘ku lepaskan yang terbelenggu?
Sudahkah yang terbaik ‘ku berikan
kepada Yesus, Tuhanku?

DOA SYUKUR (Berdiri)

P.4+J Ya Allah, yang empunya bumi dan isinya, Engkau adalah Allah yang
menguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka kami memberikan
persembahan dengan sukarela dan tulus ikhlas bukan karena Engkau
miskin tetapi kami mau bersaksi bagi dunia bahwa ketika kami mengikuti
Engkau kami tidak pernah berkekurangan. Terimalah persembahan kami
ini untuk digunakan bagi pekerjaan kemuliaan nama-Mu. Amin
…umat duduk
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PENGUTUSAN dan BERKAT
WARTA JEMAAT
P.6
AMANAT PENGUTUSAN
P.F

Jemaat, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah Firman TUHAN di
dalam pergumulan hidupmu.

NYANYIAN PENGUTUSAN ♫ PKJ 177 MM ± 100
AKU TUHAN SEMESTA
1.

Aku Tuhan semesta. Jeritanmu Kudengar.
Kau di dunia yang gelap ‘Ku s’lamatkan.
Akulah Pencipta t’rang; malam jadi benderang.
Siapakah utusanKu membawa t’rang?

Refrain:

2.

Ini aku, utus aku!
Kudengar Engkau memanggilku.
Utus aku; tuntun aku;
‘Ku prihatin akan umat-Mu.

Aku Tuhan semesta. ‘Ku menanggung sakitmu
dan menangis kar’na kau tak mau dengar.
‘Kan Kurobah hatimu yang keras jadi lembut.
Siapa bawa firmanKu? Utusan-Ku?

Refrain:

Ini aku, utus aku!
Kudengar Engkau memanggilku.
Utus aku; tuntun aku;
‘Ku prihatin akan umat-Mu.

BERKAT
PF

Karena itu pergilah dan masuklah kedalam dunia dan terimalah berkat-Nya :

“TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau;
TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia;
TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera”.
Jmt

♫ GB 402.c A-min, A – min, A - min

SAAT TEDUH
oooOOOoooo
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