
TATA IBADAH HARI KENAIKAN TUHAN YESUS 
KAMIS, 29 MEI 2014 

  

Dilayani oleh Pdt. Drs. I Wayan Sudira Husada, MM (pk. 07.00 wita) 
  

.Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, 
tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Galatia 

3:28 
(Ayat bulan Mei 2014) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema :  
Menjadi Gereja yang bertumbuh bersama Masyarakat 

  

Sub Tema :  
Bersaksi Menjadi Gaya Hidup dalam Tuntunan Roh Kudus untuk Berbuah 

  
Persiapan Jemaat  : Doa pribadi 
Persiapan Pendeta, Majelis Jemaat 
Pemandu Pujian, dan Organis  : Doa bersama di Konsistori 
  

Gong dibunyikan 7 kali (3+3+1) Jemaat bersama-sama berdiri, Majelis (3) keluar dari Konsistori membawa lilin yang menyala 
sebagai lambang Theopani, diikuti Majelis (7) yang mengambil api lilin untuk dibawa kebalai serbaguna & Majelis (1) yang 

mengajak Jemaat memulai ibadah. 

  
(jemaat diundang berdiri) 

1. PANGGILAN BERIBADAH 
MJ :  Dalam ibadah pada pagi hari ini kita mengingat akan peristiwa ketika Tuhan Yesus membawa 

pengikut-Nya keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangan-Nya dan memberkati 
mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. 
Mereka sujud menyembah kepada-Nya. Dalam suka cita dan syukur mari kita menyembah Dia dengan 
pujian..... 

Nyanyian Pembukaan : Datang Kehadirat Tuhan 
Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. 
Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka gembira. 
Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada  di dalam hatimu. 



Kenakan jubah pujian dan sambut hadirnya Sang Raja. 
  

Dan gunung-gungungpun bersorak sorai memuji Dia. 
Dan pohon-pohonpun bertepuk tangan memuji Dia. 
Skalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia 
Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian 

  

Prosesi Pendeta dan Majelis Jemaat memasuki ruang ibadah 
  

2. VOTUM DAN SALAM 
Pdt/PL :  Sidang jemaat, Tuhan Yesus yang telah naik ke Sorga berkenan hadir bagi kita. 

Sekarang kita berada di hadirat-Nya. Marilah kita merendahkan diri dihadapanNya dan 
mengaku dengan bersama-sama mengucapkan : 

PL + Jem : Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta 
segala isinya. Ia tetap setia untuk selama-lamanya”. 

Pdt/PL : “Salam sejahtera dari Allah : Bapa, Putra, Roh Kudus, bagi Saudara sekalian.” 
Jem : Salam sejahtera bagi Saudara juga. 
Jem : menyahut 5   3   4   5   6   5   4   5  .   . 
   A    .    .     .     .     .     min  

(Jemaat duduk kembali) 

3. INTROITUS : Yohanes 12:32 
  

   “(Kristus berkata) Apabila Aku ditinggikan dari bumi, Aku akan menarik semua orang datang 
kepada-Ku.” 

  

Jemaat menyanyi : Agungkan Kuasa Nama-Nya (KJ. 222b:1,7-8) 
  

1. Agungkan kuasa namaNya; malaikat bersujud! 
Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus, Tuhanmu!  

2. Hai bangsa-bangsa dunia, sekarang bertelut; 
akui KerajaanNya dan puji, puji, puji Yesus, Tuhanmu! 

8. Kiranya kita k'lak serta di sana bersujud. 
Hai ikut, alam semesta, dan puji, puji, puji Yesus, Tuhanmu! 

  

3.    PEMBACAAN MAZMUR MINGGU 42:2-10                                                         (MJ. 4) 
MJ :2 Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, 
Jemaat : demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. 
MJ :3 Jiwaku haus kepada Allah, 
Jemaat : kepada Allah yang hidup.  
MJ : Bilakah aku boleh dating 
Jemaat : melihat Allah? 
MJ :4 Air mataku menjadi makananku 
Jemaat  : siang dan malam,  
MJ : karena sepanjang hari orang berkata kepadaku: 
Jemaat  : “Di mana Allahmu?” 
MJ :5 Inilah yang hendak kuingat, 
Jemaat : sementara jiwaku gundah gulana; 
MJ  : bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, 
Jemaat  : mendahului mereka melangkah ke rumah Allah 
MJ : dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, 
Jemaat  : dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan.  
MJ  :6 Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, 
Jemaat  : dan gelisah di dalam diriku? 
MJ : Berharaplah kepada Allah! Sebab aku akan bersyukur lagi kepada-Nya, 
Jemaat  : penolongku dan Allahku!  
MJ :7 Jiwaku tertekan dalam diriku, 
Jemaat  : sebab itu aku teringat kepada-Mu 
MJ : dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, 
Jemaat  : dari gunung Mizar. 



MJ  :8 Samudera raya berpanggil-panggilan 
Jemaat  : dengan deru air terjun-Mu; 
MJ  : segala gelora dan gelombang-Mu 
Jemaat  : bergulung melingkupi aku. 
MJ :9 TUHAN memerintahkan kasih setia-Nya pada siang hari, 
Jemaat  : dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah 

kehidupanku.  
MJ :10 Aku berkata kepada Allah, gunung batuku: 
Jemaat  : “Mengapa Engkau melupakan aku? 
MJ : Mengapa aku harus hidup berkabung 
Jemaat  : di bawah impitan musuh?” 
MJ  : Puji Tuhan! 
Jemaat  : Amin. 

  

4. PENGAKUAN DOSA 
Pdt/PL : Doa Syukur dan Pengakuan dosa 

Jemaat Menyanyi : Terpujilah Allah (NKB. 3:1-3 

1. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar,  
begitu kasih-Nya tuk dunia cemar. 

 Sehingga dib’rilah Putra-Nya Kudus, 
mengangkat manusia serta menebus.   

 Reff.  :  Pujilah, pujilah ! Buatlah dunia  
Bergemar, Bergemar, mendengar suara-Nya. 

     Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya.  
Bri puji padaNya sebab hikmat-Nya. 
  

2. Dan darah Anak-Nyalah  yang menebus,  
mereka yang yakin kan jadi kudus. 

       Dosanya betapapun juga keji,  
dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih. (Reff) 

  

3. Tiada terukur besar hikmat-Nya;  
penuhlah hatiku sebab Anak-Nya. 

 Dan amatlah k’lak hati kita senang,  
melihat Sang Kristus di sorga cerlang. (Reff ) 

  

5. BERITA ANUGERAH : Ibrani 7:25 
Pdt/PL : Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada 

Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi Pengantara mereka. 
Jemaat :  menyambut dengan berdiri dan saling bersalaman sambil berkata 

  “Tuhan mengasihi dan mengampuni kita” 
  

6. PETUNJUK HIDUP BARU  : I Tesalonika 5:12-22 
Pdt/PL : 5:12 Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja 

keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegor kamu; 5:13 dan 
supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. 
Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. 5:14 Kami juga menasihati kamu, saudara-
saudara, tegorlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, 
belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. 5:15 Perhatikanlah, supaya jangan 
ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik, terhadap 
kamu masing-masing dan terhadap semua orang. 5:16 Bersukacitalah senantiasa. 5:17 Tetaplah 
berdoa. 5:18 Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam 
Kristus Yesus bagi kamu. 5:19 Janganlah padamkan Roh, 5:20 dan janganlah anggap rendah nubuat-
nubuat. 5:21 Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 5:22 Jauhkanlah dirimu dari segala jenis 
kejahatan. 

 Jemaat Menyanyi : Titiang Ngiring Sang Hyang Yesus (KP. 70:1-2) 
  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Puji katur ring Hyang Widi 
Ring gumi mwah ring swarga 
Taler ring Putran Idane 
Haleluya puji ja. 
Ih jiwan tiang da ajrih 
Percaya ja ring Ida 
Jiwan titiang satinut ja 
Ring Ida Sang Hyang Yesus. 

  
  

7. PELAYANAN FIRMAN TUHAN 
a.  Doa  
b.  Pembacaan Alkitab :  Efesus 1:20b-23                                                        (MJ. 2) 
c. Renungan/Kotbah 
  

8. SAAT TEDUH 
  

9. PADUAN SUARA/VG 
 PS. Dentim “Tuhanku Naik ke Surga” 

 (Jemaat berdiri) 

10. PENGAKUAN IMAN RASULI                                                                                    (MJ. 5) 
(Jemaat duduk kembali) 

11. BERITA JEMAAT                                                                                                         (MJ. 1) 
  

12. DOA SYAFAAT 
  

13. PERSEMBAHAN 
Jemaat Menyanyi : Terang Matahari (KJ. 322:1-dst) 
  

1. Terang matahari telah menyinari segala neg’ri,  
dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. 

2. Gembira sekali kulihat kembali terang merekah,  
dan Bapa di sorga, yang Bapaku juga, hendak kusembah. 

3. Syukur bagi Dia, Gembala setia, yang jaga tetap.  
Anug’rahNya jua hariku semua, terang dan gelap. 

4. Tenaga dan kuat, kerja yang kubuat kepunyaanNya.  



Dengan rendah hati hendak kuhormati Yang Mahaesa. 
5. Sehari-harian besar pemberian kemurahanMu.  

Ya Tuhan, kiranya kuingat s’lamanya kewajibanku. 
(Jemaat diundang berdiri) 

DOA PERSEMBAHAN                                                                                      (MJ. 6) 
  

14. NYANYIAN PENUTUP : Berkumandang Suara Dari Seberang (KJ. 425:1,3) 
15.  Berkumandang suara dari seberang, “Kirimlah cahyamu!”  

Banyak jiwa dalam dosa mengerang, “Kirimlah cahyamu!” 
  

 Refrein: Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap.  
Kirimlah pelita Injili menyentak yang terlelap. 
  

3. Jangan kita tinggal diam mendengar:“Kirimlah cahyamu!” 
Injil Tuhan haruslah kita sebar, “Kirimlah cahyamu!”  

  

15. PENGUTUSAN DAN BERKAT 
Pendeta :  Saudara – saudara janganlah terpukau menatap ke langit seperti para murid yang 

terpukau menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ke sorga, tetapi ingatlah apa yang dipesankan  
Yesus sebelum Ia meninggalkan mereka  :” …pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan 
baptislah mereka.. dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang Kuperintahkan 
kepadamu. ..ketahuliah , Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman “. 
Sekarang arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkatNya, 
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. 

 Jemaat  :  Amin 
 Jemaat Menyanyi :  Haleluya 5X, Amin 3X 
  

  



TUGAS MAJELIS JEMAAT DAN PELAYAN MUSIK  

IBADAH KENAIKAN TUHAN YESUS 

KAMIS, 29 MEI 2014 
  

 
KEBAKTIAN I (07.00) 

 1. Pnt. Geria Astawa 

 2. Pnt. Priska Soetapa 

 3. Pnt. Made Sumarna 

 4. Pnt. Rini F. Yani 

 5. Pnt. Magdalena Hehakaya 

 6. Pnt. Made Rai Miarsa 

 7. Pnt. Frasina Atading L 

 8. Pnt. Gede Ary Oka 

 9. Pnt. Made Kertiyana 

10.Pnt. Iman Sardjono W 

11.Pnt. Suhito 

12.Pnt. Marthen Maro 

 

 

PELAYAN MUSIK IBADAH KENAIKAN TUHAN YESUS 

  

 
TUGAS ORGANIST/PIANIST PEMANDU PUJIAN 

Kenaikan Tuhan Yesus  Cahyo 
 Julianto 

Annie 

Sulendra 

Natalin 
 


