TATA IBADAH HARI MINGGU
ADVEN I

“HOPE”

Minggu, 2 Desember 2018

TATA IBADAH
PERSIAPAN
Doa pribadi warga jemaat
Prokantor mengajarkan jemaat menyanyikan lagu-lagu baru
Para pelayan berdoa di konsistori

-

UCAPAN SELAMAT DATANG
P2

Selamat pagi / sore, jemaat yang Tuhan kasihi, Presbiter Bertugas
mengucapkan selamat datang dan dengan penuh sukacita menyambut
kehadiran jemaat di ibadah hari Minggu Adven ke I.
Selama 4 Minggu Adven di bulan Desember 2018 kita akan bersama-sama
mengikuti ibadah Tematis.
Pemberita Firman pada ibadah ini adalah : ...

UNGKAPAN SITUASI:
P2

Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Minggu, 2 Desember
2018 kita memasuki minggu Adven yang pertama. Minggu-minggu dari Adven
yang merupakan masa penantian dimana di dalamnya kita akan memperingati
kedatanganNya sekaligus menantikan kedatanganNya kembali. Minggu
Adven hingga Natal merupakan masa-masa perenungan, pengakuan,
pertobatan dengan sungguh-sungguh sehingga kita memasuki masa-masa
penantian kedatangan Tuhan kembali dengan berhiaskan kekudusan dan
kemuliaan-Nya.

Umat

Kita menanti sambil mengharapkan belas kasihan Allah atas kehidupan
pribadi, keluarga dan persekutuan. Kita hidup bergumul di dunia ini. Berat
pergumulan, karena pelanggaran dan dosa seringkali menindas kita.

P2

Datanglah ya Tuhan Yesus! Kami menantikan kedatangan Mu. Disetiap
waktu dan tempat, Kami mencari tanda bahwa Engkau sudah dekat.

(4 Petugas pembawa 4 lilin Adven membawa masuk lilin dari depan menuju Altar
tempat lilin Adven diletakan sambil diiringi instrumental lagu “Satu lilin.” Setelah lilin
diletakan petugas pembawa lilin kembali ketempat duduk P2 menyalakan lilin pada
saat prokantor memberi aba-aba jemaat bernyanyi)
Menyanyi GB 127 : 1 "Satu lilin"
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AJAKAN BERIBADAH
P2
Jemaat mari berdiri untuk menyambut Firman Tuhan yang hadir di tengahtengah persekutuan kita

Menyanyi
Kantoria

MENGHADAP TUHAN
KJ. 76 : 1-2 "Kau Yang Lama Diinantikan"
Kau yang lama dinantikan, Jurus'lamat, datanglah,
agar kami Kau sucikan dari dosa dan cela!
UmatMu tetap Kautuntun, Kau Harapan kami pun!
Bangsa dunia menunggu penghiburan kasihMu.
....…. Prosesi Alkitab ………..

Semua

Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut,
agar kami kauajari kasih KerajaanMu.
Pimpin kami oleh RohMu, hati pun perintahlah
Dan demi kurban darahMu, b'rilah damai yang baka.

VOTUM
PF

Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit
bumi.

dan

Menyanyi 1. 7 .l 1.ll: A.......min
NAS PEMBIMBING
PF
“Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap
kepada TUHAN!
(MAZMUR 31 : 25)
SALAM
PF
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus,
Juruselamat kita, menyertai kamu.
Jemaat

dan menyertaimu juga

Menyanyi KJ. 273 : 1-2 “DATANGLAH, YA YESUS”
Kantoria
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Semua

Anak Allah Bapa, Kau yang menjadi Raja,
yang menebus umatMu; datanglah KerajaanMu!
Perintahlah kami dengan RohMu yang suci,
dan usir kegelapan, pencobaan jauhkanlah.
Datanglah, datanglah, Tuhan datanglah!

( duduk)
PENGAKUAN DOSA
P2
Hari ini kita memasuki minggu Adven I. Masa penantian kehadiran Sang
Juruselamat semakin dekat. Ada pengharapan dalam kepastian iman,
bahwa kehadiranNya akan membawa rasa damai dan ketenangan batin
bagi yang percaya. Dalam keteduhan hati, marilah kita hayati kebaikan
dan kasih Allah Bapa kita. Karena betapa sering kita menjauh dari hadirat
Allah dan tidak mempedulikan seruanNya memanggil kita untuk kembali
Kasihanilah kami ya Bapa, sebab seringkali hati kami tidak memiliki
keinginan untuk mempertimbangkan hal-hal yang baik dan benar.
Jemaat

Mata kami sering menerawang jauh sehingga tidak memperhatikan
mereka yang susah yang ada di sekitar kami .Bapa, ampunilah kami.
Telinga ini seringkali hanya ingin mendengar hal-hal yang bermanfaat bagi
diri sendiri; sementara ucapan dari mulut kami juga sering tidak menjadi
berkat bagi orang lain.

P2

Ampunilah kami, sebab tangan ini terlalu sibuk mengerjakan hal-hal
pribadi, sehingga kurang waktu untuk menolong mereka yang
memerlukan bantuan. Ampunilah kami, ya Bapa. Sebab kami sering
melangkah terlalu jauh; dan banyak kali, tujuan kami bertentangan dengan
rencana serta kehendak-Mu. Amin

MENYANYI GB. 25 : 1 ”Tuhan, Kami Berlumuran Dosa”
Semua
Tuhan, kami berlumuran dosa.
Tuhan, sudilah ampuni kami
BERITA ANUGERAH
PF

Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat,
disampaikan Berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam
Yeremia 29 : 11 yang mengatakan ” Sebab Aku ini mengetahui
rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu,
demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan
rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang
penuh harapan.”Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus
Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.

Jemaat

Syukur kepada Tuhan, Amin.

Menyanyi KJ 79 : 1- 3 “MAHA TERPUJI ALLAHKU”
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Kantoria

Semua

Yang dalam nista tercengk'ram akan dibebaskanNya;
janjiNya pada Abraham kini menjadi nyata: umatNya bersejahtera
'kan beribadah padaNya dan hidup bagi Dia.
Nabi Yohanes, kau seg'ra 'kan meratakan jalanNya,
Sang Raja yang mulia!
Agar umatNya mengerti hidup kekal sentosa,
Yang Mahakasih memberi rahmat ampunan dosa.
Sang Surya Pagi t'lah dekat!
Orang yang jalannya gelap melihat cahayaNya.
Kita tak lagi bersedih, tapi berjalan ke neg'ri yang damai selamanya!

PERINTAH HIDUP BARU
PF:
Marilah kita berdiri, untuk mendengar Perintah Hidup Baru, seperti
tertulis dalam
Roma 8 : 24-28 yang menyatakan: ” Sebab kita
diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat,
bukan pengharapan lagi; sebab bagaimana orang masih mengharapkan
apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita
lihat, kita menantikannya dengan tekun.Demikian juga Roh membantu
kita dalam kelemahan kita; sebab kita tidak tahu, bagaimana sebenarnya
harus berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan
keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati
nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan
kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang,
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan
kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang
terpanggil sesuai dengan rencana Allah.”
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh
hidup dan kesaksian kita di dunia.
Menyanyi
Semua

KJ 303A “ PUJILAH KHALIK SEMESTA”
Pujilah Khalik semesta, Sumber segala kurnia;
Sorga dan bumi, puji t'rus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus
duduk

Kesaksian Pujian
saat teduh
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PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PEMBACAAN ALKITAB
PF
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan Maranatha
Menyanyi GB 398A MARANATHA

P3

Bacaan Alkitab Hari Ini dari Efesus 1 : 18 yang menyatakan :…….
Demikianlah pembacaan Alkitab.

PF

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

Menyanyi GB 392A ‘KEPADAMU PUJI-PUJIAN’
KepadaMu puji-pujian madah syukur dan kemuliaan
Bapa, Put’ra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.
(Jemaat duduk)
KHOTBAH : “ HOPE“
--- saat teduh tanpa diiringi musik—
(jemaat menulis pengharapan dan secara tertip, menuju pohon natal dan

menggantungkan kertas pengharapan di pohon. Lalu kembali ke tempat duduk.
Bagi jemaat di balkon dapat meletakkan kertas pengharapannya di baki yang
disiapkan oleh komisi teologi. Kemudian akan di bawa turun dan di letakkan di
bawah pohon Natal.
Setelah itu PF turun dari Mimbar, mengangkat baki di dekat pohon natal dan berdoa
membawa pengharapan umat. (Diiringi instrument KJ 445) .
Lalu kembali ke mimbar, dilanjutkan nyayian respons umat terhadap Firman Tuhan.
JAWABAN JEMAAT
Menyanyi KJ. 445 : 1-3 "Harap Akan Tuhan”
Kantoria
Harap akan Tuhan, hai jiwaku! Dia perlindungan dalam susahmu.
Jangan resah, tabah berserah, kar’na habis malam pagi merekah.
Dalam derita dan kemelut Tuhan yang setia, Penolongmu!
Semua

Harap akan Tuhan, hai jiwaku! Dia perlindungan dalam susahmu.
Walau sendu, hatimu remuk,Tuhan mengatasi tiap kemelut.
Ya Tuhan, tolong 'ku yang lemah: setiaMu kokoh selamanya!
Harap akan Tuhan, hai jiwaku! Dia perlindungan dalam susahmu.
Jalan sedih nanti berhenti; Yesus memberikan hidup abadi.
Habis derita di dunia, purna sukacita. Haleluya!

PENGAKUAN IMAN
PF.
Mari berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli masingmasing berkata : ”AKU PERCAYA KEPADA ALLAH ……”
(duduk)
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DOA SYAFAAT (Diakhiri Doa Bapa Kami - Doxologi GB 389b)
KESAKSIAN PUJIAN
PENGUCAPAN SYUKUR
P4
Jemaat yg diberkati, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan
memberi persembahan kepadaNya.
Dengarlah firmanNya dari Mazmur 4 : 6
yang menyatakan:
“Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan.”
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Menyanyi GB 86 : 1- 4 “ AKU BERSYUKUR”
Kantoria
Aku bersyukur, Allah sumber hidupku;
Dia memberi rahmat-Nya kepadaku.
Ref. Puji dan syukur kunaikkan kepada-Nya
Yang Maha kudus, di sorga, terpujilah.
Dia sumber hidupku; bagi-Nya syukur dan pujian s'lamanya.
Laki-laki

Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku;
sandang panganku dipenuhi oleh-Nya.Ref

Prpn

Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku;
harta dan benda dicukupkan bagiku.Ref
…saatnya memberi persembahan …..

Semua

Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku;
susah dan senang 'ku bersandar pada-Nya. Ref

DOA SYUKUR
P4
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan
dalam doa syukur:
Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah
dalam kehidupan kami. Sebahagian dari pemberianMu kami serahkan
kembali kepadaMu. Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai tanda
pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa dan roh serta
harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai
tanda syukur dan terima kasih sebab kami sudah menerima sangat banyak
dari Tuhan. Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai tanda iman,
sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan
segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu kuatir untuk memberi dan
berbagi. Berkatilah persembahan ini, ya Tuhan, untuk keperluan perluasan
kerajaanMu di dunia ini. AMIN.
(Jemaat duduk)
PENGUTUSAN
Warta Jemaat
AMANAT PENGUTUSAN
(berdiri)
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PF

Jemaat, pergilah dengan penuh pengharapan akan Tuhan ke dalam
kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah
saudara dengar.

Menyanyi GB 231 : 1-4 “DALAM HIDUP BERIMAN”
Kantoria

Prpn

Cah’ya Roh-Nya yang cerlang masuk hati yang gersang,
tuntunan-Nya pun teguh; Yesuslah andalanku! Ref: Semua .

Lk-Lk

Doa dan nyanyianku kupanjatkan tak jemu.
Walau banyak seteru,Yesuslah andalanku! Ref: Semua.

Semua

Walau dunia ‘kan lenyap kupercaya pada-Nya;
sampai akhir hidupku,Yesuslah andalanku! Ref.

BERKAT
PF
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta 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”
Menyanyi GB 402a AMIN

(Jemaat tetap berdiri saat prosesi Alkitab dibawa keluar - ber-saat teduh - salam persekutuan)
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