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TATA IBADAH PERAYAAN 
BULAN OIKUMENE 2018 

(Mengikuti Tata Ibadah Gereja Methodist Indonesia) 
 

L : P2 PF : Pelayan Firman U : Umat KK : Kidung Keesaan 
 
 
Saat Teduh : Jemaat berdoa dalam hati             (Duduk) 
 
P2  : Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah- 

   tengah  persekutuan kita.  
 

Nyanyian Pengantar Ibadah 
KK 4 : 1-2 “Angkatlah Hatimu Pada Tuhan”           

 
---Alkitab, sebagai simbol kehadiran Allah, dibawa masuk ke dalam ruang ibadah--- 
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Panggilan Beribadah     Mazmur 105 : 1-2 
PF : “Bersyukurlah kepada TUHAN, serukanlah nama-Nya, perkenalkanlah 

perbuatan-Nya diantara bangsa-bangsa! Bernyanyilah bagi-Nya, 
bermazmurlah bagi-Nya, percakapkanlah segala perbuatan-Nya yang 
ajaib!”   
Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan 
langit dan bumi; turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari 
Allah Bapa dan dari AnakNya Yesus Kristus. Amin. 

 
Bernyanyi KK 337 : 1-4 “Muliakan Allah Bapa” 

 
 
Doa Pengakuan Dosa                (Duduk) 
P2 : Bapa kami yang di sorga, dengan kasihMu Engkau telah menjadikan 

kami dan dengan kasihMu Engkau telah menjaga kami dan dengan 
kasihMu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan 
rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihMu dengan 
segenap hati, roh, jiwa dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak 
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mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi 
kami. Memang Engkauhidup di dalam kami, tetapi nafsu kami telah 
membuat kami lupa akan kehendakMu. Ampunkan kami, Bapa, dan 
tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup 
kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan RohMu agar kami dapat 
berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke 
dalam kemuliaan yang sempurna sebagai ciptaanMu; demi Yesus Kristus, 
Tuhan kami. Amin. 

 
Doa Teduh 
(Jemaat berdoa dalam hati serta merenungkan setiap perbuatannya yang tidak 
dikehendaki oleh Tuhan serta memohon kekuatan kepada Tuhan agar dapat  
memperbaharui tingkah lakunya seturut dengan kehendak Tuhan) 
         
P2:  (Kata-kata Keyakinan/Firman Penyegar Jiwa) 
1 Petrus 2 : 24-25                                        
 
P2 : Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita berdoa . 
Doa Bapa Kami 
U : Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namaMu, datanglah 

KerajaanMu, jadilah kehendakMu 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. Karena 
Engkaulah yang Empunya Kerajaan dan Kuasa dan Kemuliaan sampai 
selama-lamanya. Amin. 

 
Mazmur Responsoria                                                            Mazmur 112 : 1-10 
P2 : Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan TUHAN yang sangat 

suka kepada segala perintah-Nya. 
U  : Anak cucunya akan perkasa di bumi; angkatan orang benar  

akan diberkati.  
P2  : Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya  

tetap untuk selamanya.  
U  : Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar; pengasih dan  

penyayang orang yang adil.  
P2 : Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang  

memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan  
sewajarnya.  

U  : Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya; orang benar  
itu akan diingat selama-lamanya.  

P2  : Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap, penuh  
kepercayaan kepada TUHAN.  
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U  : Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang  
rendah para lawannya.  

P2  : Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin;  
kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya  
meninggi dalam kemuliaan.  

U  : Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati, ia menggertakkan  
giginya, lalu hancur; keinginan orang fasik akan menuju  
kebinasaan.  

 
Gloria Patri : Kemuliaan Bagi Bapa        (Berdiri) 

 
Pengakuan Iman Rasuli      (Berdiri) 
PF : Aku percaya kepada Alah Bapa yang Mahakuasa, Khalik Langit dan 

Bumi. Dan kepada Yesus Kristus, AnakNya 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. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, 
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang maha kuasa, dan 
akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati.  
Aku percaya kepada Roh Kudus; gereja yang kudus dan am; persekutuan 
orang kudus; pengampunan dosa; kebangkitan daging dan hidup yang 
kekal. Amin. 

 
(Ditutup dengan menyanyi bersama “Mulia Bagi Bapa”) 
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P3 : Pembacaan Alkitab/Epistel : Yesaya 6 : 1-8   
                 (Duduk) 
Koor/Pujian 
 
PF : Doa Syafaat 
 
P4 : Persembahan Syukur 

a. Pembacaan ayat Alkitab : Mazmur 126 : 5-6       (Duduk) 
b. Persembahan dijalankan sambil Bernyanyi 

KK No. 380 : 1-3 “Di Sini Aku Bawa” 
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Doa Persembahan (Dinyanyikan) 
KK No. 466 : 1-3 “Syukur PadaMu, Ya Allah” 

 
 
P6 : Warta Jemaat      (Duduk) 
 
Koor/Pujian 
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Bernyanyi KK 118”Roh Kudus Ilhami”            (Duduk) 

 
PF : Khotbah      (Duduk) 
 
Bernyanyi KK No. 396 : 1-3 “Jadilah Tuhan Kehendak-Mu” 

 



h a l , 9  

 
Doxologi “ Kepada Allah B’ri puji”                          (Berdiri) 

 
 
Berkat            (Berdiri) 

PF : Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan 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.” 
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Nyanyian Penutup Ibadah        (Berdiri) 
KK 747 : 1-5 “Kuutus Kau” 

 
 
Saat Teduh 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



h a l , 1 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


