GPIB “Immanuel” Depok

Minggu, 11 Desember 2016

TATA IBADAH HARI MINGGU ADVEN III
PERSIAPAN
 Doa pribadi umat
 Latihan lagu-lagu baru
 Doa para Presbiter di konsistori (P.1.)
 Penyalaan Lilin : (setelah menyalakan lilin, Petugas menyanyikan GB. 127 : 3 dan dilanjutkan oleh Umat)



Tiga lilin kita nyalakan
Karna kita pun mendengar
Jurus‟lamat segera datang
Dan membawa damai besar 

UCAPAN SELAMAT DATANG
P.2.
: Selamat pagi/sore dan selamat beribadah di Hari Minggu Adven III. Kiranya ibadah ini, yang di
dalamnya juga akan dilayankan Sakramen Perjamuan, menguatkan iman kita dan membuat
kita tetap bersatu dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat semua orang. Pemberita
Firman dan Pelayan Sakramen saat ini adalah …………
AJAKAN BERIBADAH
P.2.
: Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
I. MENGHADAP TUHAN
 KJ. 85 : 1-4 “KUSONGSONG BAGAIMANA”
Kantoria
Kusongsong bagaimana, ya Yesus, datangMu?
Engkau Terang buana, Kau Surya hidupku!
Kiranya Kau sendiri Penyuluh jalanku,
supaya kuyakini tujuan janjiMu.
.......Prosesi Alkitab dibawa masuk ke ruang Ibadah (diiringi instrumentalia)......
Perempuan

Kaum Sion menaburkan kembang di jalanMu;
‟ku ikut mengelukan Dikau di hatiku.
Kunyanyi Hosiana, Ya Raja, tolonglah!
PadaMulah kiranya hambaMu berserah.

Lak-laki

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

Semua

Disaat ‟ku terpasung, Kau membebaskanku;
segala aib dan malu terhapus olehMu.
Padaku Kautambahi mahkota mulia,
bahagia abadi, pusaka yang baka!

VOTUM
P.F. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. (Mazmur 124 : 8)
Umat 1 . | 1 . ║
A - MIN
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NAS PEMBIMBING
P.F. “Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan; di hadapan-Mu ada sukacita berlimpahlimpah,.....” (Mazmur 16 : 11b)
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.
 PKJ. 216 : 1 & 3 “BERLIMPAH SUKACITA DI HATIKU”
Kantoria
Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku.
Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku!
Ref. :
Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
Umat

Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku.
Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku!
Ref. :

duduk
PENGAKUAN DOSA
P.2. Umat yang terkasih, marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita kepada Allah. Kita mengakui
bahwa dengki masih menguasai kita, iri hati masih mendominasi kehidupan kita. Kita mengakui
bahwa sebagai suami kita menyakiti hati pasangan, sebagai istri kita menyedihkan hati suami.
Sebagai orangtua kita tidak menjadi teladan, sebagai anak, kita mengabaikan orangtua. Sebagai
presbiter kita tidak melayani dengan hati jujur dan bersih, sebagai pelayan dan pengurus Pelkat kita
terjebak pada rutinitas beku dan tidak bermakna. Sebagai Paduan Suara kita memuji diri sendiri dan
bukan Tuhan.
Ya Tuhan, dengarlah doa pengakuan dosa kami secara pribadi.
Jemaat berdoa secara pribadi, diiringi instrumentalia GB. 244 “BAPA, ENGKAU SUNGGUH BAIK”
P.2.

Terpujilah Engkau Tuhan yang mendengar seruan hati kami. Amin.

 PKJ. 43 : 1-3 ”TUHAN, KAMI BERLUMURAN DOSA”
Kantoria Tuhan, kami berlumuran dosa. Tuhan, sudilah ampuni kami.
Umat

Tuhan, harta kami musnah sudah. Tuhan, hati masih milik kami.
Tuhan, sudi ampuni mereka. Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya.

BERITA ANUGERAH
P.F. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita Anugerah
pengampunan seperti tertulis dalam 1 Yohanes 3 : 5 “ Dan kamu tahu, bahwa Ia telah menyatakan
diri-Nya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa.”
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.
 PKJ. 199 : 1-2 “DULU „KU TERTINDIH DOSA”
Kantoria
Dulu „ku tertindih dosa, oleh malu terbeban.
Tangan Yesus menyentuhku, diubah diriku olehNya.
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Dijamah, „ku dijamah! Meluap sukacitaku!
Tuhan Yesus menjamahku; diriku ciptaan baru.

Saat kuterima Yesus, jadi baru diriku.
Tak „ku berhenti memuji, memuji Dia selamanya.

Ref. :

PETUNJUK HIDUP BARU
P.F. Marilah kita berdiri untuk mendengar Petunjuk Hidup baru seperti tertulis dalam
………………………… yang menyatakan …
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di
dunia.
 PKJ. 51 ”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

( PKJ. 294) Maranatha, Maranatha, Maranatha, A … min.

P.3.
P.F.

Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 33 : 1-22 yang menyatakan ... ... ...
Hendaklah FirmanNya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur
kepada Allah.
Umat
( KJ. 474)
KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan,
ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi!
duduk
KHOTBAH
”TUHAN YESUS PANGKAL SUKACITA”
(saat teduh)
NYANYIAN UMAT : KJ. 398 : 1-3 “SUKACITA HATIKU”
Kantoria
Sukacita hatiku: aku domba Tuhanku
dan selalu „ku diasuh oleh Yesus, Gembalaku.
Ia sayang padaku, dikenalNya namaku.
Umat

Gembalaku, tongkatMu yang menjaga jalanku,
dan terus kuikut Dikau ke tegalan rumput hijau;
di telaga yang tenang aku puas dan tent‟ram.
Sungguh, aku dombaNya yang kekal bahagia:
nanti „ku dipanggul pulang arah ke pangkuan Tuhan.
Dalam rumah Bapaku sukacitaku penuh.
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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
P.F.

P.F. & Umat

YANG AKAN DATANG.

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 tersebar, kemudian
dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka kumpulkanlah kami umat-Mu dari Timur dan
Barat dan dari Utara dan Selatan dalam Kerajaan Anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan
Juruselamat, yang telah mengajarkan kami berdoa:
Bapa kami yang di sorga......dst. (diakhiri dengan Doxologi KJ. 475)

PENGAKUAN IMAN RASULI

berdiri  duduk
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NYANYIAN UMAT : GB. 96 : 1-2 “KITA SATU SEBAGAI TUBUHNYA”
(Diaken menyiapkan meja – Pelayan Sakramen turun dari mimbar)
Kantoria
Kita satu sebagai tubuhNya, makan roti yang akan dipecah.
Kita satu teguh kar‟na kebangkitanNya. Oh, Tuhan, kasihanilah.
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.)

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)
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III. JAWABAN UMAT
NYANYIAN UMAT : GB 86 : 1-3 “AKU BERSYUKUR”
Kantoria

Umat

(Persembahan Syukur Perjamuan Kudus diedarkan)
Aku bersyukur, Allah sumber hidupku; Dia membri rahmatNya kepadaku.
Ref. : Puji syukur kunaikkan kepadaNya Yang Maha kudus, di sorga terpujilah.
Dia sumber hidupku; bagiNya syukur dan pujian s‟lamaNya.

Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku; sandang panganku dipenuhi olehNya.

Ref. :

Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku; harta dan benda dicukupkan bagiku.

Ref. :

DOA SYAFAAT
PADUAN SUARA/VOKAL GRUP
PENGUCAPAN SYUKUR
P.4. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui pemberian persembahan dengan sukacita dan
rela hati. Dengarlah nas Alkitab Matius 5 : 7 yang menyatakan ”Berbahagialah orang yang murah
hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan.”
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. Guna mendukung dana yang dibutuhkan untuk Pembangunan
Pastori II dan Ruang Pelayanan, dalam setiap Ibadah Hari Minggu disediakan Amplop Persembahan
Pembangunan Pastori II dan Ruang Pelayanan yang terdapat dalam Warta Jemaat dan dapat
dimasukkan ke dalam kotak khusus yang sudah tersedia.
Pada Ibadah Minggu ini dijalankan kolekte khusus untuk menunjang dana Perayaan Natal Jemaat.
Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari bernyanyi:
 PKJ. 145 : 1-4 ”AKU MELANGKAH KE RUMAH TUHAN”
Kantoria
Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus,
‟Ku mensyukuri berkat, rahmatMu, yang sungguh banyak kepadaku.
Ref. :
Aku bersyukur kepadaMu, Tuhan, atas berkatMu yang Kaulimpahkan.
Aku bersyukur kepadaMu, Tuhan, atas kasihMu yang Kaucurahkan.
Laki-laki

Perempuan
Semua

Aku bersujud di hadiratMu; kubawakan persembahanku.
Kuhaturkan kepadaMu, Tuhan, kiranya Kau menerimanya.
Ref. :
(Saatnya memberi persembahan dengan diiringi instrumen piano/organ)
Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu.
Dari tanganMu jua asalnya, bagi kemuliaanMu, Bapa.
Ref. :
Aku berlutut di hadapanMu, aku serahkan jiwa raga.
Karna Engkau menebus hidupku: utuslah aku jadi saksi.

Ref. :

DOA PERSEMBAHAN
P.4.
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur:
Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini
adalah dari tangan-Mu jua dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu.
Umat

YA YESUS, ANAK DOMBA ALLAH, ENGKAU LAYAK MENERIMA SEGALA KUASA DAN
KEKAYAAN: HIKMAT DAN KEKUATAN; HORMAT, KEMULIAAN DAN PUJI-PUJIAN. AMIN.
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Duduk
IV. PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT (P.6.)

berdiri
AMANAT PENGUTUSAN
P.F. Pergilah, beritakan Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan Firman Tuhan yang telah
kamu dengar.
 PKJ. 185 : 1-3 “TUHAN MENGUTUS KITA”
Kantoria
Tuhan mengutus kita ke dalam dunia bawa pelita kepada yang gelap.
Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh.
Ref. : Dengan senang, dengan senang, marilah kita melayani umatNya.
Dengan senang, dengan senang, berarti kita memuliakan namaNya.
Perempuan

Tuhan mengutus kita ke dalam dunia bagi yang sakit dan tubuhnya lemah.
Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh.
Ref. :

Laki-laki

Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh.
Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh.
Ref. :

BERKAT
P.F.
……………
Umat ( PKJ. 292)

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