TATA IBADAH HARI MINGGU
ADVEN III

“JOY”

Minggu, 16 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 III.
Pemberita Firman pada ibadah ini adalah : ...

UNGKAPAN SITUASI:
P2

Kita bersekutu dan dikumpulkan oleh Tuhan untuk menantikan kedatangan
Krsitus ke dunia. Adven ke 3 dimana sudah seharusnya kita bersukacita
karena semakin dekat waktu Tuhan untuk datang ke dunia yang menandakan
kemerdekaan dan kebahagian sejati bagi umat-Nya.

Menyanyi GB 127 : 3 "Satu lilin"
Tiga lilin kita nyalakan, kar’na kita pun mendengar:
Jurus’lamat segera datang dan membawa damai besar!
(P2 menyalakan lilin adven ke 2, Prokantor memimpin jemaat menyanyi lagu Satu Lilin bait ke 3)

AJAKAN BERIBADAH
P2
Jemaat mari berdiri untuk menyambut Firman Tuhan yang hadir di tengahtengah persekutuan kita

Menyanyi
Kantoria

MENGHADAP TUHAN
GB 131 : 1 - 4 "Adventus Mengingatkan"
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Semua

Yang jauh dari Tuhan, yang bengkok hatinya,
yang lidahnya berdusta dan fasik lakunya,
yang hidup dalam dosa mari bertobatlah seg’ra.
-----Prosesi Alkitab-----

Kantoria

Yang buta dan tertawan, yang miskin hidupnya,
tersisih dan tertindas, yang s’lalu tertekan.
Penolongmu ‘kan datang, mari bersukacitalah!

Semua

Berjaga dan berdoa, siapkan dirimu,
‘kan datang dari sorga sang Hakim mulia,
yang akan menghakimi seisi dunia milik-Nya.

VOTUM
PF
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit
bumi.

dan

Menyanyi 1. 7 .l 1.ll: A.......min
NAS PEMBIMBING
PF
“Keagungan dan semarak ada di hadapan-Nya, kekuatan dan sukacita
ada di tempat- Nya
(1 Tawarikh 16 : 27)
SALAM
PF

Jemaat

Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus,
Juruselamat kita, menyertai kamu.
dan menyertaimu juga

Menyanyi KJ 83 : 1-5 "Terbitlah Bintang Timur"
Kantoria

Terbitlah bintang timur dan fajar merekah
menyambut Sang Penghibur, Harapan dunia.

Perempuan

Gelap sedang berlalu, pun malam yang sedih;
cahaya siang baru semakin berseri.

Laki-laki

Yang diam menderita di bayang maut kelam,
mendapat sukacita di fajar yang terang.

Kantoria

Penghalau malam itu, Sang Surya yang cerah,
yaitu Yesus Kristus kekal cahayaNya!

Semua

Terbitlah bintang timur dan fajar merekah
menyambut Sang Pengibur, Harapan dunia.
( duduk)
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PENGAKUAN DOSA
P2
Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah
mengaku akan dosa-dosa kita:
Ya Yesus, Tuhan kami. Kami mengaku dosa-dosa kami di hadapan Mu.
Kami sering tidak mematuhi perintah Mu. Kami mengabaikan panggilan
Tuhan untuk bersekutu dan memuliakan nama Tuhan. Kami sering tidak
sabar menantikan pertolongan Tuhan dan cenderung mengandalkan
kekuatan diri sendiri. Lepaskanlah kami ya Tuhan dari belenggu dosa kami.
Ampuni kami karena sering kami membawa duka di tengah dunia karena
sungut-sungut kami atas setiap pemberian Mu.
MENYANYI KJ. 81 : 1,2,4 "OH DATANGLAH, IMANUEL"
Kantoria

O, datanglah, Imanuel,
tebus umatMu Israel
yang dalam berkeluh kesah
menantikan Penolongnya.
Bersoraklah, hai Israel,
menyambut Sang Imanuel!

Semua

O, datang, Tunas Isai,
patahkan belenggu pedih
dan umatMu lepaskanlah
dari lembah sengsaranya.
Bersoraklah, hai Israel,
menyambut Sang Imanuel!
O Kunci Daud, datanglah,
gapura sorga bukalah;
tutuplah jalan seteru,
supaya s'lamat umatMu.
Bersoraklah, hai Israel,
menyambut Sang Imanuel.

BERITA ANUGERAH
PF

Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat,
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam
Efesus 1: 14 yang menyatakan :

“Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita

memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan
kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya”.
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.
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Menyanyi GB 40 : 1 & 3" Kasih Dari Tuhanku"
Kantoria

Semua

Mari datang pada-Nya, kau yang berbeban berat:
t'rima janji s'lamat-Nya: Kasih besar!
Yesus panggil dirimu, ikutlah bersama-Nya
ke Yerusalem baka: Kasih besar! Refr.

PERINTAH HIDUP BARU
PF:
Marilah kita berdiri, untuk mendengar Perintah Hidup Baru, seperti
tertulis dalam Filipi 4 : 4-7 yang menyatakan:
”Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali lagi kukatakan:
Bersukacitalah! Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang.
Tuhan sudah dekat!
Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi
nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa
dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah,
yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu
dalam Kristus Yesus.”
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh
hidup dan kesaksian kita di dunia.
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Menyanyi KJ 48 “ Kemuliaan Bagi Bapa”
Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus,
seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya.Amin
duduk
Kesaksian Pujian
saat teduh
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 Titus 2 : 13 yang menyatakan :…….
Demikianlah pembacaan Alkitab.

PF

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

Menyanyi: KJ 474
KepadaMu puji-pujian madah syukur dan segala kemuliaan
Ya Bapa, Put’ra Roh Kudus sampai kekal abadi !
(Jemaat duduk)
KHOTBAH : “JOY“
--- saat teduh tanpa diiringi musik—
JAWABAN JEMAAT
Menyanyi KC.262 “Pabila Kita Sukacita”
(dinyanyikan 4X berulang-ulang semakin cepat dan dengan gerakan .
Kantoria, Perempuan, Laki-laki, Semua)
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PENGAKUAN IMAN
PF.
Mari berdiri untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli masingmasing berkata : ”AKU PERCAYA KEPADA ALLAH ……”
(duduk)
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 Kisah Para
Rasul 20 : 35 b yang menyatakan: “sebab Ia sendiri telah mengatakan:
Adalah lebih berbahagia memberi dari pada menerima." Tuhan
memberkati saudara dan persembahan saudara.
Menyanyi KJ 443 : 1-2 "Kau Sukacita"
Kantoria

Kau sukacita dalam derita, Yesus Kristus mulia.
Sudah Kaubawa kurnia sorga, Jurus'lamat dunia.
Kau melepaskan kami yang malang;
pada-Mu saja kami percaya, tidak 'kan jatuh. Haleluya!
Dalam kasih-Mu kami berlindung.
Tiada kuasa yang memisahkan daripada-Mu. Haleluya!
------------Saatnya memberi persembahan-----------

Semua

Bila Kau hadir, kami tak kuatir kuasa Iblis, kuasa maut.
Kau mengalahkan tiap ancaman; Kau enyahkan kemelut.
Nama-Mu, Tuhan, kami agungkan.
Di hadapan-Mu kami umat-Mu bersukaria. Haleluya!
Kar'na percaya kami pun jaya;
puji-pujian kami nyanyikan: Tuhan setia! Haleluya!

DOA SYUKUR
P4
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan
dalam doa syukur:
Allah Maha pengasih dan penyayang, sekarang kami semakin memahami,
bahwa kehadiranMu telah menyelamatkan hidup ini dari dosa dan
kesalahan. Sebab itu kami ingin mengabdikan segenap hidup untuk
melayani pekerjaanMu. Untuk mendukung pelayanan kesaksianMu di dalam
Gereja yang Kau utus. Kami mempersembahkan syukur hati kami dalam
bentuk uang. Kiranya Engkau menguduskan, dan berkenan memberkatinya
guna perluasan kerajaanMu di bumi ini, demi Kristus Yesus. Amin.
(Jemaat duduk)
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PENGUTUSAN
Warta Jemaat
AMANAT PENGUTUSAN
PF

Menyanyi

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

KJ 392 : 1-3 "Ku Berbahagia"

Kantoria

'Ku berbahagia, yakin teguh:
Yesus abadi kepunyaanku!
Aku warisNya, 'ku ditebus,
ciptaan baru Rohul kudus.
Ref.
Aku bernyanyi bahagia
memuji Yesus selamanya.
Aku bernyanyi bahagia
memuji Yesus selamanya.

Lk-lk

Pasrah sempurna, nikmat penuh;
suka sorgawi melimpahiku.
Lagu malaikat amat merdu;
kasih dan rahmat besertaku.Refr.

Perempuan

Aku serahkan diri penuh,
dalam Tuhanku hatiku teduh.
Sambil menyongsong kembaliNya,
'ku diliputi anugerah. Refr.

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 402c AMIN
Amin, amin, amin, amin, amin.
(Jemaat tetap berdiri saat prosesi Alkitab dibawa keluar - ber-saat teduh - salam persekutuan)
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