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Doa para presbiter di konsistori
Latihan lagu-lagu baru

SAPAAN DI AWAL IBADAH
Lt. : Selamat pagi Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus!
Puji syukur karena kasih Tuhan yang tiada terhingga sehingga kita boleh
menikmati penyertaan-Nya hingga hari ini, hari perayaan Kenaikan Tuhan
Yesus Ke Surga. Pemberita Firman dalam Ibadah ini adalah Pdt. Maggie
Claudia Liona Huwae
UNGKAPAN SITUASI
Lt: 40 hari setelah bangkit, Tuhan Yesus berulang kali menampakkan diri
kepada para murid-Nya. Ia hadir saat mereka sedih dan dalam ketakutan;
saat mereka putus asa menempuh perjalanan; saat mereka bekerja tanpa
hasil dan dalam segala persoalan hidup. Ia hadir untuk merubah sedih
menjadi sukacita; merubah putus asa menjadi pengharapan; merubah
kegagalan menjadi berhasil; merubah segala hal dan membuatnya indah. Di
dalam semua kehadiran dan penampakan-Nya, Tuhan Yesus ingin
meyakinkan para murid dan juga kita bahwa Ia adalah Tuhan yang bangkit
dan hidup. Ia akan menyertai, menolong dan memberi damai sejahtera bagi
kita yang percaya kepada-Nya.
U:
SYUKUR KEPADA TUHAN YESUS YANG SELALU MENYERTAI,
MENOLONG DAN MEMBERI DAMAI SEJAHTERA BAGI KITA.
Lt.: Pada hari ini, hari ke-40 sesudah Paskah, kita semua datang untuk bersujudsembah merayakan Hari Kristus naik ke surga. Ia naik ke surga untuk
menerima kembali takhta kemualiaan-Nya sebagai Raja di atas segala raja
dan Tuhan di atas segala tuan.
U:
YESUS ADALAH RAJA DI ATAS SEGALA RAJA DAN TUHAN DI
ATAS SEGALA TUAN
Lt: Jemaat, mari berdiri dan mari menyanyikan kidung sukacita dari KJ. 226 :
1,5 “DIA NOBATKANLAH”

MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN UMAT “DIA NOBATKANLAH”
Dia nobatkanlah Sang Raja Penebus;
bahana sorga bergema memuji Dia t'rus.
Hai bangun, jiwaku, bernyanyilah serta,
Memuji Jurus'lamatmu kekal selamanya.

(KJ 226:1&5)

Dia nobatkanlah Sang Raja yang baka,
Pencipta alam semesta sempurna dan megah.
Hormati Penebus yang agung mulia;
Sang Anakdomba yang kudus terpuji s'lamanya.
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DOA PEMBUKAAN
PL
…

....duduk 
UMAT YANG BERMAZMUR : Mazmur 108: 2-6
PL
Hatiku siap, ya Allah,
Jmt aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku,
PL
bangunlah, hai gambus dan kecapi,
Jmt aku mau membangunkan fajar.
PL
Aku mau bersyukur kepada-Mu di antara bangsa-bangsa, ya TUHAN,
Jmt dan aku mau bermazmur bagi-Mu di antara suku-suku bangsa;
PL
sebab kasih-Mu besar mengatasi langit,
Jmt dan setia-Mu sampai ke awan-awan.
PL
Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah,
Jmt dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi.
NYANYIAN UMAT “HAI MAKHLUK ALAM SEMESTA”
Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu
pujilah: Haleluya, haleluya! Surya perkasa dan terang,
candra, kartika, cemerlang, puji Allah tiap kala:
Haleluya, Haleluya, Haleluya!

(KJ 60:1&7)

Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu:
Haleluya, Haleluya! Abdi berhati mulia,
Ucapkan syukur padaNya! Puji Allah tiap kala:
Haleluya, Haleluya, Haleluya!
Pemberitaan Firman
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PEMBACAAN ALKITAB
PF
Jemaat silakan berdiri untuk mendengar Firman Tuhan dari Alkitab.
Haleluya!
NYANYIAN UMATHALELUYA, HALELUYA! PUJILAH TUHANMU (GB 394)
Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu s’lamanya! Haleluya!
Nyanyi dan soraklah, agungkan nama-Nya.
Pujilah Tuhanmu s’lamanya! Haleluya!
PF

Bacaan Alkitab terambil dari Injil LUKAS 24 : 50 – 53 yang
mengatakan…. Demikian pembacaan Alkitab

PF

Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam
hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.
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NYANYIAN UMAT KEPADAMU PUJI-PUJIAN
(GB 392a)
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan
Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.
KHOTBAH

...duduk 

… saat teduh …

JAWABAN JEMAAT
NYANYIAN UMAT “MASYHURKAN RAJAMU” (KJ 224:1&5)
Masyhurkan Rajamu, Allah Maha besar;
ucapkan syukurmu, bernyanyi bergemar!
Suaramu dan hatimu berpadu 'muji Tuhanmu!
Nantikan bersyukur Sang Hakim semesta,
yang datang menjemput semua hambaNya.
Suaramu dan hatimu berpadu 'muji Tuhanmu!
DOA SYAFAAT
PF
. . . . (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doksologi)
Jmt
 KAR‟NA ENGKAULAH (GB. 389b )
PENGUCAPAN SYUKUR
Lt.
Mari kita bersyukur kepada Allah! karena Ia selalu limpahkan berkat dan
anugerah-Nya bagi kita!Mari bersyukur atas kenaikan Yesus Kristus ke
surga ! Ia naik untuk menerima kuasa sebagai Raja semesta dan
memelihara kita dengan kasih dan kuasa yang dasyat. Mari nyatakan
syukur melalui pemberian sukarela!
NYANYIAN UMAT ANDAIKAN, YESUS, KAU BULAN MILIKKU (KJ 300)
Andaikan, Yesus, Kau bukan milikku dan tak Kaub'rikan darahMu
bagiku, ke mana aku mohon pengampunan dan perlindungan?
...... persembahan sukarela melalui pundi

Aku bersyukur dan memuji Tuhan, kar'na diriku ikut Kaumasukkan
dalam kawanan domba tebusanMu oleh darahMu.
DOA SYUKUR
Lt.
Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa
kepada Tuhan :
Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersujud menyembah-Mu karena
Engkau naik ke sorga untuk menjadi Raja yang berkuasa. Berilah kuasa
dan kemuliaan-Mu agar kami selalu menyembah-Mu sebagai Raja dan
Tuhan kami serta bersaksi tentang nama-Mu dengan seluruh hidup kami.
Terima dan kuduskan persembahan kami agar berguna untuk pelayanan
kasih dan keadilan bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu.
Amin.
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PENGUTUSAN
AMANAT PENGUTUSAN
PF
Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.
Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamat-kan, tetapi siapa yang
tidak percaya akan dihukum. (Markus 16:15-16)
NYANYIAN JEMAATFIRMAN ALLAH SUDAH „KAUDENGAR (GB. 277)
Firman Allah sudah 'kau dengar. Laksanakan dalam hidupmu.
Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu.
Refrein

Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu; wartakan karya kasih-Nya.
Roh kudus menolongmu dan memimpin langkahmu;
majulah tetap teguh.

Firman Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu.
sangkal diri sebagai hamba-Nya; jadi saksi setia dan tekun.
Refrein:
BERKAT
PF

JemaatAmin (GB 402c)
Amin, amin, amin, amin, amin.
Amin, amin, amin, amin, amin.

~~ Saat Teduh ~~
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