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TATA IBADAH HARI MINGGU ADVEN IV
PERSIAPAN
 Doa pribadi umat
 Latihan lagu-lagu baru
 Doa para Presbiter di konsistori (P.1.)
 Penyalaan Lilin : (setelah menyalakan lilin, Petugas menyanyikan GB. 127 : 4 dan dilanjutkan oleh
Umat)
 Empat lilin kita nyalakan
bagai bintang-bintang cerah.
Siaplah hai segenap alam
dan bernyanyi ”Maranatha!” 
AJAKAN BERIBADAH
P.2. : Kabar sukacita yang disampaikan malaikat kepada Yusuf dan Maria serta para gembala adalah
sapaan damai sejahtera sebab hakikat-Nya adalah Damai Sejahtera. Ia menjangkau seluruh
keberadaan manusia dan menyatakan bahwa karya keselamatan-Nya tidak tertunda.
Kabar sukacita yang diterima manusia adalah Terang yang menghalau kegelapan sebab Terang
tidak pernah bersatu dengan kegelepan. Mari berdiri menyambut Firman yang menjadi manusia
dan hadir di tengah-tengah kita dengan menyanyi bersama ...
I. MENGHADAP TUHAN
 GB. 130 : 1-3 “SORAKLAH, HAI UMATNYA”
Kantoria
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... prosesi Alkitab dibawa masuk ke dalam ruang Ibadah diiringi musik instrumentalia ...
PerempuanRef. :
Segenap gerbang terangkatlah, yang terkunci, hai terbukalah,
Agar masuk Raja semesta, Raja kemuliaan yang kekal.
Tiup suling, tabuhlah gendang, sambut Raja damai, Pemenang!
Semua

Siapakah Sang Raja mulia yang memasuki pintu gerbang?
Dia jaya, Tuhan semesta! Dialah perkasa di perang.
Tiup suling, tabuhlah gendang, sambut Raja damai, Pemenang!

Ref. : (Semua)

Ref. :

VOTUM
P.F. : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Umat : 1 . | 1 . ║
A - MIN

(Mazmur 124 : 8)

NAS PEMBIMBING
P.F. : “sebab engkaulah umat yang kudus bagi TUHAN, Allahmu, dan engkau dipilih TUHAN untuk
menjadi umat kesayangan-Nya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi..”
(Ulangan 14 : 2)
SALAM
P.F.
: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai kamu. (I Korintus 1 : 3)
Umat

: DAN MENYERTAIMU JUGA.

 KJ. 178 : 1-2 “KAR’NA KASIHNYA PADAKU”
Umat
Karna kasihNya padaku Yesus datang ke dunia;
Ia tlah membri hidupNya gantiku yang bercela.
Ref. :
O, betapa mulia dan ajaib kuasaNya!
Kasih Jurus’lamat dunia menebus manusia.
Dengan sabar dan hikmatNya Yesus pimpin hidupku;
Firman dan kebenaranNya itulah peganganku. Ref. :

duduk
PENGAKUAN DOSA
P.2. : Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Allah sebab sesungguhnya Ia tahu apa yang telah kita
lakukan. Kami berseru kepada-Mu dan memohon kiranya rahmat-Mu menjangkau dan memulihkan
kami sebab kami tidak berdamai dengan sesama, padahal itu yang Tuhan kehendaki.
Umat : AMPUNILAH KAMI YA TUHAN, SEBAB KAMI MEMENDAM BENCI, KAMI MENYIMPAN
DENDAM, MASA ADVEN TIDAK BERARTI.
P.2. : Kami mengakui kegagalan kami sebagai presbiter dalam menjaga ajaran yang benar sebab kami
sendiri tidak pernah mau belajar dan bangga dengan rutinitas pelayanan kami. Ampunilah kami ya
Allah.
Umat : AMPUNILAH KAMI YA TUHAN, SEBAB KADANG KAMI MENGHAKIMI PRESTASI SESAMA
KAMI DAN TERJEBAK DALAM PERSETERUAN DALAM SUNYI.
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: Kami mengakui kegagalan kami yang tidak peka terhadap derita sesama yang mengalami bencana
alam. Kami hanya peka terhadap kepentingan kami dan bukan kepantingan Tuhan.

Umat : AMPUNILAH KAMI YA TUHAN DAN KASIHANILAH KAMI SESUAI KASIH KARUNIA YANG
BESAR DARI TUHAN.
P.2. : Perbaruilah pikiran dan perasaan kami sehingga kami pantas berdiri di hadapan kesucian-Mu dan
layak meneruskan kabar pengampunan bagi sesama.
Semua : AMIN.
 GB. 35 : 1-3 ”ALLAH BAPA MAHAKASIH”
Kantoria

Presbiter Jangan Kau menghajar kami agar jiwa kami tak tersiksa;
jangan biarkan kami merana. Kasihani anakMu.
Semua

Tuhan, kuatkanlah ami agar bdersyukur senantiasa
dan kepadaMu kami percaya, Tuntun kami, umatMu.

BERITA ANUGERAH
P.F. : Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita Anugerah
pengampunan seperti tertulis dalam Roma 8 : 2 “Roh, yang memberi hidup telah memerdekakan
kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut.”
Berdasarkan Firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa
pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Umat : SYUKUR KEPADA TUHAN. AMIN.
 GB. 40 : 1-3 “KASIH DARI TUHANKU”
Kantoria
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Orang buta lihat t’rang dan yang lumpuh pun tegak, Orang mati bangkitlah: Kasih besar!
Yang berdosa dan cemar dikasihi olehNya, yang terkungkung bebaslah: Kasih besar!
Mari datang padaNya, kau yang berbeban berat; t’rima janji s’lamatNya: Kasih besar!
Yesus panggil dirimu, ikutlah bersamaNya ke Yerusalem baka: Kasih besar!

PETUNJUK HIDUP BARU
P.F. : Marilah kita berdiri untuk mendengar Petunjuk Hidup baru seperti tertulis dalam
Matius 22 : 37-40 yang menyatakan …
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di
dunia.
 GB. 49 : 1 “KASIH PASTI LEMAH LEMBUT”
Umat

duduk
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PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
II PEMBERITAAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
P.F. : …
PEMBACAAN ALKITAB
P.F. : Marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Maranatha!
Umat : (GB. 398b)

P.3.
P.F.

: Bacaan Alkitab hari ini dari Yeremia 31 : 1-6 yang menyatakan ... ... ...
: Hendaklah FirmanNya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur
kepada Allah.

Umat : ( GB. 392b)

duduk
KHOTBAH

”KASIH YANG KEKAL”
(saat teduh)
III. JAWABAN UMAT

 GB. 243 : KASIH SETIA TUHAN”
Kantoria
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Laki-laki
Kasih setia Tuhan menghalau kuatirku, kasih setia Tuhan pelipur jiwaku.
Perempuan Kasih setia Tuhan pengharapan hidupku, kasih setia Tuhan membuatku tent’ram.
Semua

Kasih setia Tuhan abadi s’lamanya. Kasih setia Tuhan betapa indahNya.
Kasih setia Tuhan kokoh s’lama-lamanya, kasih setia Tuhan jaminan hidupku.
(berdiri  duduk)

PENGAKUAN IMAN RASULI

DOA SYAFAAT : ... ... ... (diakhiri Doa Bapa Kami dan Doxologi GB. 398b)
Kar’na Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin.
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
PENGUCAPAN SYUKUR
P.4. : Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela
guna menunjang pelayanan Gereja dengan mengingat, pesan Alkitab dalam II Korintus 9:7
“Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati
atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita”.
Bagi Bapak/Ibu/Saudara/i yang akan memberi persembahan persepuluhan, persembahan syukur
khusus dan persembahan pengadaan/pemeliharaan harta milik gereja dapat memberikannya
setelah kantong kolekte ke kotak khusus yang sudah tersedia di depan dan di belakang. Tuhan
memberkati persembahan saudara.
Sementara kantong persembahan diedarkan, Jemaat menyanyikan pujian dari :
 GB. 78 : 1-4 “YESUS KRISTUS, SUMBER HIDUP”
Kantoria
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Di naungan kasih Tuhan manusia berteduh;
dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh

Ref. :

(saatnya memberikan persembahan sambil diiringi musik instrumentalia)
Laki-laki
Semua

Bahagia dan sentosa dialami umatNya;
Sukacita dan sejaht’ra dalam Kristus s’lamanya.

Ref. :

Ucap syukur hai umatNya dengan harta dan benda,
Bahkan dunia ’kan mengaku: Sumber Hidup, Engkaulah!

Ref. :

DOA PERSEMBAHAN
P.4. : Mari berdiri… untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur:
Hati kami bersyukur ya Tuhan, atas anugerahMu bagi kami. Engkau memanggil serta membaharui
hidup kami agar kudus, menyerupai diriMu. Doronglah kami dengan kekuatan kasih atas
pembaruan yang telah Engkau kerjakan di dalam kami, untuk menyatakan iman dan pengharapan
bagi dunia yang sedang Engkau pulihkan ini.
Umat : DALAM KRISTUS, TUHAN YANG KAMI NANTIKAN KEDATANGAN-NYA KEMBALI, KAMI
BERDOA. AMIN.
IV. PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT (P.6.)

berdiri

AMANAT PENGUTUSAN
P.F. : ... ... ...
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GB. 120 : 1-2 ”KRISTUS MEMANGGIL DIRIKU”
Kantoria

Umat

Mari semua ikutlah membr’ikan diri padaNya; jadilah alat dalam tangan Tuhanmu.
Pergi ke s’luruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padaNya. Ref. :

BERKAT
P.F. : … ... ... ... ...
Umat : ( GB. 402b)

(Jemaat tetap berdiri sampai pelayan firman tiba di depan pintu utama)
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