TATA IBADAH
HARI MINGGU ADVEN II

“LOVE”

Minggu, 9 Desember 2018

TATA IBADAH
PERSIAPAN
Penyambut Jemaat / P.5 mengarahkan jemaat yang membawa Sumbangan
sembako / Natura untuk meletakkan di bawah pohon Natal.
Doa pribadi warga jemaat
Latihan lagu-lagu baru & penjelasan Tata Ibadah
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 II.
Pemberita Firman pada ibadah ini adalah : ...

UNGKAPAN SITUASI:
P2

Saat ini kita dikumpulkan Allah untuk merayakan Advent Kedua.
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.
Marilah tujukan mata kita kepada Tuhan sambil menantikan Sang
Kebenaran yang akan membenarkan kita dengan kasihNya, lepas dari
belenggu dosa.
Tuhanlah Sumber Kasih! Datanglah padaNya dan Ia akan melimpahkan
kasihNya bagi kita semua

(P2 menyalakan lilin adven ke 2, Prokantor memimpin jemaat menyanyi lagu Satu
Lilin bait ke 2)
Menyanyi GB 127 : 2 “SATU LILIN”
Semua
Dua lilin kita nyalakan, menyinari hati sedih.
Di tengah-tengah kegelapan nur iman tetap berseri.
AJAKAN BERIBADAH
P2
Jemaat mari berdiri untuk menyambut Firman Tuhan yang hadir di tengahtengah persekutuan kita
MENGHADAP TUHAN
Menyanyi KJ. 87 : 1,2,4 “GAPURAMU LAPANGKANLAH”
Kantoria
GapuraMu lapangkanlah menyambut Raja mulia,
Sang Maharaja semesta dan Jurus’lamat dunia;
Sejahtera dibawaNya. Dengan meriah nyanyilah,
“Terpuji Penebus, Gembala yang kudus.”
..…. Prosesi Alkitab …….
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Semua

Benar dan adil hukumNya, dan rahmat lambang kuasaNya!
MahkotaNya kekal kudus, keretaNya lemah lembut.
Berakhirlah keluh kesah. Dengan meriah soraklah,
“Terpuji Penebus, Penolong yang kudus.”
Gapuramu lapangkanlah, hatimu jadi rumahNya;
Lambaikan daun di tanganmu menyongsong Raja Agungmu.
Sang Jurus’lamat t’lah dekat membawa hidup dan berkat.
Terpuji Penebus, pendamai yang kudus.

VOTUM
PF

Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan
langit dan bumi.

Jemaat

1 . l 1 . ll:

A.......min

NAS PEMBIMBING
Efesus 4: 15
PF
tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita
bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah Kepala.
SALAM
PF
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus,
Juruselamat kita, menyertai kamu.
Jemaat

dan menyertaimu juga

Menyanyi KJ 84 : 1-3 “YA YESUS, DIKAU KU RINDUKAN”
Kantoria
Ya Yesus, Dikau ku rindukan, lipurkan lara batinku
seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganMu.
Bahagia, Terang sorgawi, Engkau harapan dunia:
Terbitlah, Surya Maha kasih, dan jiwaku terangilah!
Semua

Hatiku biar Kau jadikan palunganMu yang mulia
dan dalam aku Kau cerminkan terang sorgawi yang baka,
sebab dengan kehadiranMu keluhan batinku lenyap.
Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap!
Puaskanlah, ya Jurus'lamat, seluruh kerinduanku.
Dengan rendah, jernih dan taat hatiku siap bagiMu;
Hendak padaMu kuabdikan perananku di dunia;
Cemas dan duka Kau singkirkan: ya Yesus, mari, masuklah!
(duduk)

PENGAKUAN DOSA
P2
Ya Tuhan Allah Maha Kasih, umat-Mu mengaku, bahwa segala
kecenderungan hati kami membuahkan kejahatan dan dosa
semata-mata.
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Jemaat

Tidak seorangpun di antara kami yang berbuat baik. Segala
sesuatu yang kami kerjakan sering menyakiti hatiMu, ya Tuhan.
Pikiran yang terdengar dalam ucapanpun sering melukai hati
sesama kami.

P2

Hati selalu merancangkan kejahatan, dan tidak ada pertimbangan
dalam akal budi. Umat-Mu telah melakukan apa yang jahat
menurut pandangan-Mu, ya Bapa kudus.

Jemaat

Kami adalah orang-orang
kemuliaanMu ya Allah.

P2

Kasihani dan ampunilah umatMu ya Tuhan.

berdosa

yang

telah

kehilangan

MENYANYIKJ 312 b “ANAKDOMBA ALLAH”
Semua
Anakdomba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami !
Anakdomba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami !
Anakdomba Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai !
BERITA ANUGERAH
PF
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan
Berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Korintus 1 : 30 yang
menyatakan: ”Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh
Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan
menebus kita”.
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 GB 243 : 1 & 2 “KASIH SETIA TUHAN”
Kantoria
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Semua

Kasih setia Tuhan menghalau kuatirku,
Kasih setia Tuhan pelipur jiwaku.
Kasih setia Tuhan pengharapan hidupku,
Kasih setia Tuhan membuatku tent’ram.

PERINTAH HIDUP BARU
PF

Marilah kita berdiri, untuk mendengar Perintah Hidup Baru, seperti
tertulis dalam Matius 5: 43-44 yang menyatakan:
Kamu telah mendengar firman: Kasihilah sesamamu manusia dan
bencilah musuhmu. Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah
musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh
hidup dan kesaksian kita di dunia.

Menyanyi KJ 303B “PUJILAH KHALIK SEMESTA”
Semua

Pujilah Khalik semesta, Sumber segala kurnia;
Sorga dan bumi, puji t'rus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus
duduk

Kesaksian Pujian
PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PF
…
PEMBACAAN ALKITAB
PF

Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan, Maranatha !

Menyanyi GB 398A “MARANATHA”

P3

Bacaan Alkitab Hari Ini dari 1 Yohanes 4 : 11 yang menyatakan : …….
Demikianlah pembacaan Alkitab.
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PF

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

Menyanyi GB 392b ‘KEPADAMU PUJI-PUJIAN’

duduk
KHOTBAH : “LOVE“
--- saat teduh tanpa diiringi musik—
JAWABAN JEMAAT
PENETAPAN PERJAMUAN
PF

Jemaat, dengarlah Penetapan Perjamuan Kudus sebagaimana tertulis
dalam Matius 26 : 26-29 yang menyatakan ...................

PENJELASAN
PF
Perjamuan Kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita. Bahwa setiap
orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah
diteguhkan sebagai warga sidi jemaat wajib hadir mengikuti Perjamuan
Kudus.
Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah
Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan
hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk
menyelamatkan seisi dunia ciptaanNya. Melalui Perjamuan Kudus ini, kita
dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan
kebangkitanNya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan
para murid pada Perjamuan Malam terakhir akan terus berlangsung
sampai penggenapannya di dalam Kerajaan Allah, dimana kita semua
akan duduk bersama Kristus di perjamuanNya. Saudara-saudara,
persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui
Perjamuan Kudus saat ini, sesungguhnya juga mau mengingatkan kita
pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan
dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang
dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus, sebagai
Penebus dan Juruselamat dunia melalui kata dan perbuatan kita.
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DOA SYUKUR AGUNG
PF
Mari berdoa,
Ya Bapa Maha kudus, Pencipta dan Raja semesta. Kami bersyukur dan
memuliakan namaMu, karena Engkau membuat dan menjadikan kami
sebagai milikMu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus
Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal
untuk memaklumkan KerajaanMu dan besar pengasihanMu di dunia ini.
Engkau mengangkat semua orang yang jatuh. Engkau menegakkan
semua orang yang tertunduk. Engkau memulihkan hati orang yang
hancur. Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang
tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan, dan pertikaian
bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hambaMu,
malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir serta seluruh
GerejaMu di bumi dan di surga, kami memuji dan memuliakan namaMu
dalam madah kebesaran yang tiada hentinya.
Jemaat

Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Yang Maha kuasa, yang sudah ada dan
yang ada dan yang akan datang.

PF

Kami memuji namaMu, ya Bapa karena pemberianMu yang paling utama,
AnakMu, Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan
menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit
untuk membuat kami tak bernoda di hadapanMu.
Kami mohon kepadaMu, utuslah Roh KudusMu mendiami hati kami, agar
kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota
tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut
teladanNya serta membawa damai sejahteraMu kepada segala makhluk.
Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar,
kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu maka Engkau pun akan
mengumpulkan jemaatMu dari Utara dan Selatan dan dari Timur dan
Barat ke dalam Kerajaan AnakMu, Yesuis Mesias, Tuhan dan
Juruselamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa :

Semua

“Bapa kami yang di sorga.....“ (Doxologi GB 389a)

PENGAKUAN IMAN
PF Jemaat, sebelum kita menerima roti dan anggur, sebagai lambang tubuh dan
darah Tuhan Yesus, mari berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan
Iman Nicea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut, masing-masing berkata :
AKU PERCAYA kepada satu ALLAH, BAPA Yang Mahakuasa, Pencipta langit
dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan.
Dan kepada satu TUHAN, YESUS KRISTUS, ANAK ALLAH yang tunggal, yang
lahir dari Sang BAPA sebelum ada segala zaman. ALLAH dari ALLAH, Terang
dari Terang, ALLAH yang sejati dari ALLAH yang sejati, Diperanakan, bukan
dibuat, sehakekat dengan Sang BAPA, yang dengan perantaraan-Nya segala
sesuatu dibuat; yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk
keselamatan kita, dan menjadi daging oleh ROH KUDUS dari Anak Dara Maria,
dan menjadi manusia; yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius
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Pilatus, menderita dan dikuburkan; yang bangkit pada hari ketiga, sesuai isi
Kitab-kitab dan naik ke surga; yang duduk di sebelah kanan Sang BAPA dan
akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup
dan yang mati; yang kerajaan-Nya takkan berakhir.
AKU PERCAYA kepada ROH KUDUS, yang jadi TUHAN dan yang
menghidupkan, yang keluar dari Sang BAPA dan Sang ANAK, yang bersamasama dengan Sang BAPA dan Sang ANAK disembah dan dimuliakan, yang
telah berfirman dengan perantaraan para nabi. AKU PERCAYA satu gereja
yang kudus dan am dan rasuli.AKU
MENGAKU
satu
baptisan
untuk
pengampunan dosa. AKU menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan
di zaman yang akan datang.
(Jemaat duduk)
Menyanyi GB 97 : 1-3 TUHAN YESUS MENGUNDANG KITA
(Diaken menyiapkan meja -- PF turun dari mimbar)
Kantoria

Semua

Jangan ragu, Tuhan mengajak; Datanglah segera.
Bersehati keliling meja, tersedia semuanya. Ref.
Tuhan Yesus telah bersabda; makanlah, minumlah!
Dia jalan kes’lamatan; ingatlah dan percayalah. Ref.
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PENGARAHAN HATI
PF
Jemaat, supaya kita dipelihara dengan Roti Sorgawi, yakni Yesus Kristus
maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang
kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju
kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kita.
PF

Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita

Jemaat

Damai sejahtera bagimu
(Sambil berjabat tangan dengan sesama di Sekitar)
UNDANGAN
PF
Jemaat, marilah... karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu.
JAMUAN
PF
(mengambil roti)
Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus.
(mengambil cawan)
Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah
lambang darah Kristus.
Ambilah …. (roti dan angggur diedarkan )
Makanlah dan minumlah…….ingat dan percayalah bahwa Tubuh Tuhan
kita, Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan dan darah Tuhan kita Yesus
Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita.
------- membaca nas Alkitab : Yesaya 1 : 18 -----PF

Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati
dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
(Diaken merapikan Meja Perjamuan)
PF Kembali Ke Mimbar

Menyanyi GB 242 : 1-3 “OH, KASIH ALLAH YANG BESAR”
Kantoria

Oh, kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun.
Menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah.
Kar’na besarlah kasihNya dib’rikan Put’raNya.
Oleh darahNya damailah, Allah dan manusia.
Ref :
Oh, Kasih Allah mulia, tiada bandinganNya.
Oh, kasih Allah s’lamanya di sorga terdengar.

Prpn

Bumi dan juga isinya akan berlalu masanya.
Tetapi kasih mulia, takkan berakhir s’lamanya.
Lagu malaikat terdengar agungkan kasihNya;
kasihNya pasti dan tetap, menebus manusia. Ref: Semua
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Walau samud’ra tintanya dan langit biru kanfasnya;
Tak cukup panjang lebarnya menulis kasih mulia.
Samud’ra luas ‘kan lering melukis kasihNya,
Bentangan langit pun kecil menjadi kanfasnya. Ref:Semua

Laki-laki

DOA SYAFAAT
KESAKSIAN PUJIAN
PENGUCAPAN SYUKUR
P4

Jemaat yg diberkati, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan
memberi persembahan kepadaNya.
Dengarlah firmanNya dari Yohanes 3 : 16 yang menyatakan :
“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia
mengaruniakan anakNya yang tunggal, supaya setiap orang yang
percaya kepadaNya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.”
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.

Menyanyi GB 87 : 1-3 “AKU BERSYUKUR PADAMU”
Kantoria

Aku bersyukur padaMu Tuhan, atas karunia dan kasihMu.
Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, ’ku persembahkan kepadaMu.
’ku bahagia, ’ku sukacita, ’ku ucap syukur selamanya.

Semua

Oh, Tuhan Yesus, karyaMu agung; Dikau curahkan darah kudus
Jadi tebusan dosa dunia agar manusia selamatlah.
Ajarlah kami, bimbinglah kami agar setia t’rus bersyukur.
…saatnya memberi persembahan …..

Semua

Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadaMu.
Kaulah yang layak kami tinggikan kar’na besarlah kuasaMu.
T’rimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadaMu.

DOA SYUKUR
P4
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan
dalam doa syukur:
Ya Allah, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang selalu memberikan harapan
dan damai bagi kesejahteraan umat-Mu.

Umat

Inilah persembahan kami, ya Tuhan. Berkenanlah atas persembahan ini,
serta pakailah hidup kami untuk melayani-MU melalui sesama kami.
( duduk)
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PENGUTUSAN
Warta Jemaat
AMANAT PENGUTUSAN
PF

(berdiri)
Jemaat, Ingatlah selalu akan kasih Allah yang besar dan pulanglah,
lakukanlah Firman Tuhan yang hari ini kita dengar, kasihilah sesamamu !

Menyanyi GB 49 “KASIH PASTI LEMAH LEMBUT”
(jemaat menyanyikan sambil bergandengan tangan)
Semua
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Refrein diulang

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 400 AMIN
Semua

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