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Minggu, 10 Desember 2017

TATA IBADAH MINGGU ADVEN II
PERSIAPAN
➢ Doa konsistori dan doa pribadi umat
➢ Saat Teduh
UNGKAPAN SITUASI
P.2.
Jemaat kekasih Tuhan,
Putaran waktu yang mengiringi perjalanan hidup, adalah penyataan kasih sayang Tuhan kepada
umatNya dalam waktu yang terus bergulir hingga terus nampak karya Allah.
Kita yang tengah menapaki ujung dunia, adalah orang yang tak perlu bertanya mengapa harus
berjumpa banyak peristiwa?
Sebab hari-hari seperti air mengalir, dan setiap orang percaya membawa kabar baik penuh
harap.
Sebagai orang-orang yang dikasihi Allah, dalam kepastian iman akan janji penyertaanNya,
marilah!!
Petiklah kecapi dan mainkan gambus sepuluh tali.
Tuhan Allahmu adalah yang Maha perkasa.
Ajaklah semua ciptaan dari segala penjuru, biar Utara tetap bergirang, biar Selatan menikmati
perayaan, Timur menceritakan berkat sepanjang umur, dan Barat menyanyikan anugerah.
Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Selalu dibarui setiap hari baru.
Minggu ADVEN II sudah tiba!
Penyalaan Lilin : (Setelah menyalakan lilin, Petugas menyanyikan GB. 127 : 2 dan dilanjutkan oleh
Umat.)
 Dua lilin kita nyalakan
menyinari hati sedih.
Di tengah-tengah kegelapan
nur iman tetap berseri.
AJAKAN BERIBADAH
P.2.
Seluruh hidup kita haruslah menjadi hidup yang menyongsong kedatangan Tuhan. Firman
Tuhan menyatakan : "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk TUHAN, luruskanlah di padang
belantara jalan raya bagi Allah kita! Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit
diratakan; tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuklekuk menjadi dataran” (Yesaya 40 : 3-4).
Untuk menyambut Firman Tuhan, yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita, marilah kita
berdiri dan menyanyi :
I. MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN UMAT : KJ. 85 : 1-3 “KUSONGSONG BAGAIMANA”
Kantoria
Kusongsong bagaimana, ya Yesus, datangMu?
Engkau Terang buana, Kau Surya hidupku!
Kiranya Kau sendiri Penyuluh jalanku,
supaya kuyakini tujuan janjiMu.
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Laki-laki
Kaum Sion menaburkan kembang di jalanMu;
’ku ikut mengelukan Dikau di hatiku.
Perempuan
Kunyanyi Hosiana, Ya Raja, tolonglah!
PadaMulah kiranya hambaMu berserah.
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.......Prosesi Alkitab dibawa masuk ke ruang Ibadah (diiringi instrumentalia)......
Semua

Betapa Kau berkorban hendak menghiburku
di kala ’ku di jurang sengsara kemelut.
Kau datang, Jurus’lamat, dengan sejahtera:
keluh-kesahku tamat dan hatiku cerah.

VOTUM
P.F.
“Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung; dari manakah akan datang pertolonganku?
Pertolonganku ialah dari TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi.” (Mazmur 121 : 1-2)
Umat
1 . / 1 . //
A - min
NAS PEMBIMBING
P.F.
"Hanya takutlah akan TUHAN dan setialah beribadah kepada-Nya dengan segenap hatimu,
sebab ketahuilah, betapa besarnya hal-hal yang dilakukan-Nya di antara kamu.”
(1 Samuel 12 : 24)
SALAM
P.F.
Turunlah atas kita, kasih dan rahmat Tuhan Yesus Kristus, yang telah dimeteraikan dengan Roh
Kudus bersama-sama Sang Bapa, memenuhi saudara sekalian.
Umat
DAN MENYERTAIMU JUGA.
NYANYIAN UMAT : GB. 24 : 3 “MARI MENGHADAP TUHAN”
Umat
Saat kau beribadah jangan biarkan iblis menggoda.
Tenangkanlah dirimu, minta Roh Kudus tinggal di hati
agar kau dapat beribadah, hati terarah pada-Nya.
Firman Tuhan yang dib'ritakan menjadi berkat bagimu
Mari berpadu suara nyanyikan Haleluya!

duduk
PENGAKUAN DOSA
P.2.
Hari ini kita memasuki minggu Adven II. Masa penantian kehadiran Sang Juruselamat semakin
dekat.
Dalam suasana kehidupan yang suram, di tengah tuntutan untuk saling mengasihi, selaku
kekasih-kekasih Kristus, dalam perjalanan umat yang telah ditebus..... apakah yang nyata dalam
kehidupan kita? Marilah kita membawa semua itu dalam doa Pengakuan umat di hadapan Allah
yang tidak pernah letih menyapa umat untuk kembali pada cinta mula-mulanya.
Umat
Ya Tuhan,
Betapa banyak diantara kami yang dicekam rasa takut, siksa, rintih dan berbagai penderitaan
yang mendalam;
Betapa banyak diantara kami, yang berupaya mencari aman di balik tembok megah, dan
menikmati kepuasan hidup, di atas puing-puing kehancuran orang lain...........
P.2.
Ampuni kami ya Tuhan, sebab egoisme dan ketidak pedulian terhadap sesama, masih
memonopoli hati dan pikiran kami.
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Umat
Ya Tuhan Allah kami ..............
Betapa sering kami dilhimpit oleh rasa frustrasi, dalam menghadapi problema keluarga dan
pekerjaan;
Betapa sering diantara kami kecewa karena kegagalan, demi kegagalan dalam hidup ini.
P.2.
Ternyata mensyukuri setiap hal yang terjadi dalam hidup, seringkali hanya berupa kata-kata
amin di dalam gedung gereja. Sebab mempraktekkannya bukanlah hal yang mudah.
Bapa, ampunilah kami.
Umat
Ya Tuhan, Allah kami .................
Betapa banyak orang yang menjerit dan mengaduh, memanggil namaMu dalam setiap
pergumulan kehidupannya;
Betapa banyak umat yang mengundang campur tanganMu dari lorong-lorong gelap, dari menara
siksa dan gelombang laut kehidupan
P.2.
Biarlah semua orang berseru-seru kepadaNya, sebab Tuhan yang Maha tinggi adalah dahsyat,
Raja yang besar atas seluruh bumi.
Umat
Ya Tuhan, Allah kami .............
Sendengkanlah telingaMu atas jeritan hati kami ini. Tuntunlah kami untuk memahami, bahwa
kasihMu bukan hanya dinyatakan dalam gelimang kebahagiaan, tetapi juga dalam deraan
kesulitan hidup.
P.2.
Ampunilah kami, sebab kami lebih memilih untuk dikasihi daripada mengasihi. Kami menuntut
untuk diperhatikan, daripada memperhatikan sesama. Kami ingin dibarui di dalam kasihMu.
Umat
Ya Tuhan, Allah kami ..............
Kami rindu kembali pada kasihMu yang mula-mula. Supaya semakin hari kami semakin serupa
seperti yang Engkau inginkan.
P.2.
Ampunilah kami, ya Bapa.
Bersihkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran, agar ketika kedatanganMu tiba, kami
menjadi orang-orang yang dilayakkan untuk menjadi pilihanMu untuk diselamatkan. A m i n
NYANYIAN UMAT : GB. 25 ”TUHAN, KAMI BERLUMURAN DOSA”
Kantoria

Presbiter

Tuhan, walau kami disakiti, Tuhan, ajar kami mengampuni.

Laki-laki

Tuhan, harta kami musnah sudah. Tuhan, hati masih milik kami.

Perempuan

Tuhan, kami doakan mereka. Tuhan, sudi ampuni mereka.

BERITA ANUGERAH
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P.F.
Firman Tuhan bagi mereka yang dengan segala penyesalan dan kesungguhan hati datang dan
memohon pengampunanNya, dalam Kisah Para Rasul 10 : 43 mengatakan, ”Tentang Dialah
semua nabi bersaksi, bahwa barangsiapa percaya kepada-Nya, ia akan mendapat
pengampunan dosa oleh karena nama-Nya.” Berdasarkan Firman Tuhan ini, maka selaku
pelayan Yesus Kristus kami memberitakan pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa,
Putra dan Roh Kudus.
Umat
SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.
NYANYIAN UMAT : GB. 39 : 1, 2 “BUKAN KAR’NA UPAHMU”
Kantoria
Bukan kar’na upahmu dan bukan kar’na kebajikan hidupmu.
Bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu.
Allah mengampuni kesalahan umat-Nya oleh kar’na kemurahan-Nya;
melalui pengorbanan Putra tunggal-Nya, ditebus-Nya umat manusia.
Ref. :
Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah!
Bersyukur, hai bersyukur selamanya.
Umat

Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu;
baiklah s’lalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya.
Keangkuhan tiada berkenan kepada-Nya; orang sombong direndahkan-Nya.
Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh, yang rendah ‘kan ditinggikan-Nya. Ref. :

PETUNJUK HIDUP BARU
P.F.
Jemaat kekasih Tuhan dipersilahkan untuk berdiri, dan mendengarkan Petunjuk Hidup Baru
sebagai amanat Tuhan untuk setiap orang percaya, sesuai yang terdapat dalam
Galatia 6 : 7-10, demikian Firman Tuhan : ... ... ...
NYANYIAN KEMULIAAN : GB. 385 “GLORIA”
Umat

duduk
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
II. PEMBERITAAN FIRMAN DAN PELAYANAN SAKRAMEN PERJAMUAN
DOA EPIKLESE
PEMBACAAN ALKITAB
P.F.
Marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: Maranatha!
Umat
( GB. 398b)
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P.3.
P.F.
Umat

Minggu, 10 Desember 2017

Bacaan Alkitab hari ini dari Daniel 5 : 1-13 yang menyatakan ... ... ...
Hendaklah FirmanNya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur
kepada Allah.
( GB. 392b)

duduk
KHOTBAH “DIMANAKAH TUHAN?”

(saat teduh)

NYANYIAN UMAT : GB. 208: 1-3 “TAK ‘KU TAHU ‘KAN HARI ESOK”
Kantoria

Laki-laki

Makin t’ranglah perjalanan, makin tinggi aku naik.
Dan bebanku makin ringan, makin nampaklah yang baik.
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Di sanalah t’rang abadi, tiada tangis dan keluh;
di neg’ri seb’rang pelangi, kita k’lak ‘kan bertemu.
Perempuan

Minggu, 10 Desember 2017
Ref. : (Semua)

Tak kutahu ‘kan hari esok, mungkin langit ‘kan gelap.
Tapi Dia yang Pengasih melindungi 'ku tetap.
Meski susah perjalanan, g’lombang dunia menderu.
Dipimpin-Nya ‘ku bertahan sampai akhir langkahku. Ref. : (Semua)

PENETAPAN PERJAMUAN
P.F. Dengarlah Penetapan Perjamuan Kudus sebagaimana tertulis dalam Markus 14 : 22-25 yang
menyatakan ... ... ...
PENJELASAN
P.F. Sesungguhnya, roti dan cawan berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang telah dipulihkannya
hubungan manusia dengan Allah yang terputus karena dosa, melalui Tuhan kita Yesus Kristus.
Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid pada Perjamuan
Malam terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya di dalam Kerajaan Allah, dimana
kita duduk bersama Kristus di perjamuan-Nya.
Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan
kudus ini, sesungguhnya hendak mengingatkan kita kembali 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 melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan
Sang Penebus dan Juruselamat kita, Yesus Kristus.
DOA SYUKUR AGUNG
P.F.
Mari berdoa:
Ya Bapa Mahakudus, Pencipta dan Raja semesta. Kami bersyukur dan memuliakan namaMu, sebab kami percaya bahwa Roti dan Anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh
dan darah Tuhan Yesus Kristus.
Melalui Roti dan Anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus
Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk
memaklumkan Kerajaan-Mu dan kebesaran pengasihan-Mu bagi dunia ini, dan menjadikan
kami milik-Mu.
Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, menegakkan yang tertunduk, memulihkan
hati yang hancur. Engkau menghibur yang berduka, membebaskan yang tertindas dan
menghentikan semua badai kehidupan, dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu,
bersama dengan semua hamba-Mu malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir
serta seluruh Gereja-Mu di segala waktu dan tempat dan di sorga. Kami memuji dan
memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya.
Umat
KUDUS, KUDUS, KUDUSLAH, TUHAN YANG MAHAKUASA, YANG SUDAH ADA DAN
YANG ADA DAN YANG AKAN DATANG.
P.F.
Kami memuji nama-Mu, ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, Anak-Mu,
Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari
cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di
hadapan-Mu.
Utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima Roti dan Anggur
dalam cawan ini, benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling
mengasihi dan melayani menurut teladan-Nya serta membawa damai sejahtera-Mu
kepada segala mahluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh
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tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka kumpulkanlah kami umatMu dari Timur dan Barat dan dari Utara dan Selatan dalam Kerajaan Anak-Mu, Yesus
Mesias, Tuhan dan Juruselamat, yang telah mengajarkan kami berdoa:
P.F. & Umat Bapa kami yang di sorga......dst. (diakhiri dengan Doxologi KJ. 475)
PENGAKUAN IMAN RASULI

berdiri  duduk

NYANYIAN UMAT : GB. 96 : 1-2 “KITA SATU SEBAGAI TUBUHNYA”
(Diaken menyiapkan meja – Pelayan Sakramen turun dari mimbar)
Kantoria

Umat

Kita satu sebagai tubuh-Nya, minum anggur pelambang darah-Nya.
Kita satu teguh kar"na kebangkitan-Nya. Oh, Tuhan, kasihanilah.
PENGARAHAN HATI
P.F. Supaya kita dipelihara dengan Roti Sorgawi, yakni Yesus Kristus, 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.
Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita.
Umat DAMAI SEJAHTERA BAGIMU.
(diucapkan sambil berjabat tangan dengan sesama di kiri dan kanan)
UNDANGAN
P.F. Marilah ...., karena segala sesuatu telah tersedia.
JAMUAN
P.F. (mengambil roti)
Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus.
Ambilah . . . (roti diedarkan sampai semua mendapat)
Makanlah ..... (makan bersama)
Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk
penebusan kita.
P.F.

(mengambil cawan)
Anggur dalam Cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus.
Ambilah . . . (cawan diedarkan sampai semua mendapat)
Minumlah . . . (minum bersama)
Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk
pengampunan kita.
(P.F. membaca ayat Alkitab sesudah semuanya minum.)
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P.F. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam
Kristus Yesus.
Umat GB. 96 : 3 “KITA SATU SEBAGAI TUBUHNYA”
Kita satu sebagai tubuhNya, mari kita memuji namaNya.
Kita satu teguh kar’na kebangkitanNya. Oh, Tuhan, kasihanilah
(Diaken merapikan meja – Pelayan Sakramen kembali ke mimbar)
III. JAWABAN UMAT
NYANYIAN UMAT : GB. 79 : 1-3 “B'RI PADA-NYA”
Kantoria
B'ri pada-Nya seg'nap hatimu, b'ri pada-Nya seg'nap hidupmu,
kar'na engkau kepunyaan-Nya dan Ia pun Tuhanmu.
Perempuan B'ri pada-Nya seg'nap hartamu, b'ri pada-Nya seg'nap bakatmu,
kar'na engkau kepunyaan-Nya dan Ia pun Tuhanmu.
Laki-laki

B'ri pada-Nya seg'nap waktumu b'ri pada-Nya seg'nap kasihmu,
kar'na engkau kepunyaan-Nya dan Ia pun Tuhanmu.

DOA SYAFAAT
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
PENGUCAPAN SYUKUR
P.4.
Jemaat Tuhan,
Mengucap syukur dalam segala hal, membangkitkan semangat hidup untuk melayani Tuhan.
Mengucap syukur dengan memberikan persembahan adalah tanda bahwa kita dipelihara oleh
Tuhan. Karenanya marilah kita mengucapkan syukur hati kita melalui persembahan syukur
kepada Allah Sumber hidup dan Sumber berkat kita, sambil mengingat kata Alkitab dalam
2
Korintus 9 : 8 demikian : ”Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu,
supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di
dalam pelbagai kebajikan”.
Bagi Bapak/Ibu/Saudara/i yang akan memberi persembahan persepuluhan, persembahan
syukur khusus dan persembahan pengadaan/pemeliharaan harta milik gereja dapat
memberikannya ke kotak khusus yang sudah tersedia di depan dan di belakang.
Guna menunjang dana pelayanan, dalam setiap Ibadah Hari Minggu disediakan Amplop
Persembahan Dana Pelayanan yang terdapat dalam Warta Jemaat dan dapat dimasukkan ke
dalam kotak khusus yang sudah tersedia.
Pada Ibadah Hari Minggu ini, Amplop Dana Pelayanan akan dipersembahkan kepada Jemaat
Sektor pelayanan Sion III yang mengalami musibah kebakaran.
Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari bernyanyi:
NYANYIAN UMAT : GB. 78 : 1-3 “YESUS KRISTUS, SUMBER HIDUP”
Ref. :
Yesus Kristus, Sumber Hidup, Jurus’lamat, Dialah!
Dalam t’rang-Nya ada hidup; puji Dia s’lamanya!
Kantoria

Keadilan dan hukum-Nya bagai benteng yang teguh,
bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh.

Ref. :

(Semua)

(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)
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Perempuan Di naungan kasih Tuhan manusia berteduh;
dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh.
Laki-laki
Bahagia dan sentosa dialami umat-Nya;
sukacita dan sejaht'ra dalam Kristus s'lamanya.

Minggu, 10 Desember 2017
Ref. :

(Semua)

Ref. :

(Semua)

DOA SYUKUR
P.4.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur :
Adalah AnugerahMu bagi kami ya Bapa Pengasih, untuk dapat hidup dan berbuat di tengahtengah dunia ini, dengan segala kekayaan dan kelimpahan kasih karuniaMu.
Umat
YA TUHAN, TERIMA KASIH ATAS APA YANG TELAH ENGKAU BERI.
P.4.
Adalah kebanggaan kami ya Allah, sumber segala berkat, sebab Engkau mampukan kami
menyatakan syukur melalui persembahan ini. Pakailah ini menurut kehendakMu untuk
menyatakan damai sejahtera di tengah dunia ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
duduk
IV. PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT (P.6.)

berdiri
AMANAT PENGUTUSAN
P.F.
Pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Pikirkanlah Kebenaran! Katakanlah Kebenaran!
Lakukanlah kebenaran dan singkapkanlah kebenaran!
NYANYIAN PENGUTUSAN : GB. 116 : 1-2 “YESUS INGINKAN DIRIMU BERSINAR T'RANG”
Kantoria

Umat

Yesus inginkan kau menjadi saksi-Nya, bagi semua orang yang berkesah.
Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh.
Ref. :

BERKAT
P.F.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkatNya:
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TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau;
TUHAN menyinari engkau dengan wajahNya dan memberi engkau kasih karunia;
TUHAN menghadapkan wajahNya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera
Umat
(KJ. 478c)

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