TATA IBADAH
HARI MINGGU ADVEN IV
&
PERINGATAN HARI IBU KE 90

“PEACE”

Minggu, 23 DESEMBER 2018

TATA IBADAH
PERSIAPAN
-

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 IV.
Pemberita Firman pada ibadah ini adalah : ...
UNGKAPAN SITUASI:
P2 Semua manusia pasti menginginkan damai sejahtera, tapi kenyataannya, dosa
merajalela di dunia ini dan menimbulkan kejahatan, perasaan takut, khawatir, iri
hati dan benci. Damai tinggallah kata-kata hiasan yang keluar manis dari bibir.
Sudahkah kita membawa damai ?
Tuhanlah Sumber Damai !
Datanglah padaNya dan undanglah Sang Raja Damai memenuhi hidup kita.
(P2 menyalakan lilin adven ke 4,
Prokantor memimpin jemaat menyanyi lagu Satu Lilin bait ke 4)
Menyanyi GB 127 : 4 SATU LILIN
Semua
Empat lilin kita nyalakan bagai bintang bintang cerah.
Siaplah hai segenap alam dan bernyanyi “Maranata!”
AJAKAN BERIBADAH
P2
Jemaat mari berdiri untuk menyambut Firman Tuhan yang hadir di tengahtengah persekutuan kita
MENGHADAP TUHAN
Menyanyi GB 130 : 1-2 “SORAKLAH, HAI UMATNYA”
Kantoria
Ref : Soraklah, hai umatNya, mari sujud menyembah!
Kristus Raja mulia; puji Dia s’lamanya.
Hilangkanlah duka dan beban, mari masuk pelataranNya
Persiapkan hati bagiNya, madah Indah hai nyanyikanlah!
Tiup suling tabuhlah gendang, sambut Raja damai, Pemenang!
Semua
Ref
....…. Prosesi Alkitab ……..
Semua

Ref : Soraklah, hai umatNya, mari sujud menyembah!
Kristus Raja mulia; puji Dia s’lamanya.
Segenap gerbang terangkatlah, yang terkunci hai terbukalah,
Agar masuk Raja semesta, Raja kemuliaan yang kekal.
Tiup suling tabuhlah gendang, sambut Raja damai, Pemenang! Ref
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VOTUM
PF

Jemaat

Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan
bumi.
1 . l 1 . ll:

A.......min

NAS PEMBIMBING
Amsal 31 : 25-28
PF
Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan.
Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada
di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan
kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun, dan menyebutnya
berbahagia, pula suaminya memuji dia:
SALAM
PF

Jemaat

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

Menyanyi GB 128 : 1-4 “DATANGLAH, DATANGLAH”
Kantoria

Semua

Datanglah, datanglah Yang Maha Kasih,
Jadikan kami satu tubuh Kristus.

Kantoria

Damaikan, damaikan ya Jurus’lamat,
Damaikan kami, bangsa-bangsa dunia.

Semua

Kobarkan, kobarkan di hati kami,
Api semangat perdamaian dunia.

duduk)
PENGAKUAN DOSA
P2 (Ibu)
Saat Penderitaan menghampiri hidup kami
Jemaat
Kasihanilah kami yang tak mampu untuk terus berharap padaMu.
P2 (Ibu)
Saat kami tidak mampu memberikan perhatian yang cukup bagi
ibu yang rela menderita bagi kami,
Jemaat
Kasihanilah kami yang tak mampu melepaskan ibu kami dari
penderitaannya.
P2 (Ibu)
Saat kami, sebagai ibu tidak mampu menjalankan tugas dan peran
kami yang mulia dengan baik,
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Semua Ibu
P2 (Ibu)
Semua Ibu
P2 (Ibu)
Jemaat
P2 (Ibu)
Jemaat

Kasihanilah kami yang tak mampu memenuhi seluruh kewajiban
karena keterbatasan kami.
Saat kami sebagai ibu, seringkali mengandalkan hikmat dan
kekuatan kami sendiri
Kasihanilah kami yang tak mampu merendahkan hati dan
mengandalkan pertolongan Tuhan
Saat kami membuat orang lain dan dunia ini menderita demi
kesenangan hidup kami,
Kasihanilah kami yang tak mampu berempati pada sesama bahkan
alam ciptaan-Mu.
Saat penderitaan ada di sekitar kami,
Kasihanilah kami yang tak mampu membawa harapan dan damai
serta berjuang bagi mereka yang menderita.

MENYANYI GB 29 AMPUNI KAMI

(solo dinyanyikan oleh seorang ibu)

BERITA ANUGERAH
PF
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan
Berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam : Mazmur 103 :1- 5
yang menyatakan:
Pujilah TUHAN, hai jiwaku! Pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap
batinku! Pujilah TUHAN, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala
kebaikan-Nya! Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang
menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari
lobang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat,
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa
mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali.
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 38 : 1-3 “YESUS SUMBER DAMAI”
Kantoria
Yesus sumber damai, Tuhan Maha Kudus
Kini kami datang, b’rilah kasihMu
Semua

S’lamatkanlah kami dari kuasa dosa.
B’rilah pada kami jiwa yang tenang

Semua

Jurus’lamat kami, hangatkanlah hati
dan satukan kami dalam rahmatMu.

PERINTAH HIDUP BARU
PF Marilah kita berdiri, untuk mendengar Perintah Hidup Baru, seperti tertulis
dalam Titus 2:11-13 yang menyatakan:
Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata.
Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan
duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia
sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh
bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Mahabesar dan Juruselamat kita
Yesus Kristus,
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup
dan kesaksian kita di dunia.
Menyanyi KJ 303 B “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”
Maranatha, Marantha, Marantha, Marantha
P3

Bacaan Alkitab Hari Ini dari 2 Petrus 1 : 2 yang menyatakan ………….…
Demikianlah pembacaan Alkitab.

PF

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

Menyanyi GB 392b ‘KEPADAMU PUJI-PUJIAN’
KepadaMu Puji pujian, madah syukur dan segala kemuliaan
Ya Bapa Putra Roh Kudus, sampai kekal selama lamanya
duduk
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KHOTBAH : “PEACE“
--- saat teduh, diiringi Instrumen lagu: Di Doa Ibuku --PF turun dari mimbar membagikan bunga kepada salah seorang ibu / Oma.
Dengan mengatakan “kami mengasihi ibu “
PF kembali ke mimbar, Presbiter laki-laki atau petugas meneruskan memberikan
bunga kepada para Ibu / Oma.
Setelah itu Bapak Bapak yang ada disebelah Kaum Ibu memberikan ucapan selamat
dengan mengatakan “Kami mengasihi ibu”
JAWABAN JEMAAT
Menyanyi GB 123 : 1-2 "YESUS KRISTUS SUMBER DAMAI”
Kantoria

Semua

Marilah bersama membangun masa depan
Dengan keadilan, tulus serta jujur.
Percaya sabdaNya, berpeganglah padaNya.
Kau ‘kan bahagia dan bersukacita. Ref.
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PENGAKUAN IMAN RASULI
PF
Jemaat, silahkan berdiri, bersama semua orang percaya di segala waktu
dan tempat, kita mengaku Iman percaya kita, menurut pengakuan Iman
rasuli, masing-masing berkata:
“Aku percaya kepada Allah, Bapa yang mahakuasa ................“
duduk
DOA SYAFAAT
PF

......

(Doxologi GB 389 A

KESAKSIAN PUJIAN
PENGUCAPAN SYUKUR
P4

Jemaat yg diberkati, mari mengucap syukur kepada Tuhan dengan
memberi persembahan kepadaNya.
Dengarlah firmanNya dari 1 Tesalonika 5 : 18 yang menyatakan :
“Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki
Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu.” Tuhan memberkati saudara dan
persembahan saudara.

Menyanyi KJ 91 : 1-3 “PUTRI SION NYANYILAH”
Kantoria

Semua

Hosiana, Put’ra Daud, umatMu berkatilah !
Dirikanlah takhtaMu mahatinggi, mulia.
Hosiana, Put’ra Daud, umatMu berkatilah !
…saatnya memberi persembahan …..

Semua

Hosiana, Put’ra Daud, Salam, Raja mulia.
Raja Damai abadi, Put’ra Allah yang kekal.
Hosiana, Put’ra Daud, Salam, Raja mulia !
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DOA SYUKUR
P4
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan
dalam doa syukur secara silih ganti:
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.

Bersana : AMIN
(Jemaat duduk)
PENGUTUSAN
Warta Jemaat
AMANAT PENGUTUSAN
PF

(berdiri)
Jemaat, pergilah dengan membawa damai Kristus ke dalam
kehidupanmu sehari-hari, jadilah pelaku damai seperti Kristus yang sudah
menjadi pendamai bagi kita.

Menyanyi GB 122 “BAGIMU DAMAI SEJAHT’RA”
Kantoria
BagiMu damai sejaht’ra, bagiMu damai sejaht’ra,
BagiMu damai sejaht’ra, bagiMu damai sejaht’ra.
Semua

BagiMu damai sejaht’ra, bagiMu damai sejaht’ra,
BagiMu damai sejaht’ra, bagiMu damai sejaht’ra.

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 402 a AMIN

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