GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT (GPIB)

Tata Ibadah Hari Minggu Adven IV
dan
Peringatan Hari Ibu ke-92

Minggu, 20 Desember 2020

UNGKAPAN SITUASI
Pelkat PKP
Jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia,
para perempuan yang mencintai tanah air menandai awal mula perjuangan
mereka di Indonesia dengan menyelenggarakan Kongres Perempuan
Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 22-25 Desember 1928 di
Yogyakarta.
Duapuluh lima tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1959,
Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang menyatakan 22
Desember sebagai Hari Ibu Nasional.
………………………
Pelkat PKP
Ketika 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu Nasional,
kita tidak mengabaikan sosok kuat yang bersinar dalam pribadi seorang
ibu.
Pada dirinya, seorang ibu menjadi penanda bahwa ia adalah :
Pelkat PKLU

Perempuan yang memiliki daya cinta yang mendalam bagi tanah airnya
Perempuan yang mengandung daya juang yang besar dalam perjuangannya
Perempuan yang memiliki hasrat untuk berdaya cipta dan karya melampaui
batasan-nya
Perempuan yang mencatat sejarah penting dalam kehidupan manusia
Perempuan yang menguasai arena hidup penuh tantangan dalam
keahliannya,

Pelkat PKP

yang menolak hakikat yang menisbatkan dirinya sekadar sebagai hiasan,
sebagai yang “wani ditata” (yang bisa diatur), atau yang lemah.

Pelkat PT

Syukur dan pujian kepada Allah yang menjadikan engkau, ya Ibu,
sebagai citra Allah yang sejati, utuh, bermartabat, dan mulia.

Pelkat PKB

Engkau hadir dengan warna-mu yang indah, ya kekasih hati kami,
sebagai Ibu, istri, nenek, saudara perempuan, sobat, rekan perjalanan dan
rekan pelayanan bagi kami semua.
Terima kasih untuk kehadiran-mu yang membawa makna dalam hidup
kami.

warga jemaat di rumah memberi tanda kasih (berupa pelukan, ciuman, bunga, dll) kepada kaum perempuan/Ibu.

Penyalaan Lilin Adven IV
PL
Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke
dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi
dunia tidak mengenal-Nya. Ia datang kepada milik kepunyaan-Nya, tetapi orangorang kepunyaan-Nya itu tidak menerima-Nya. Tetapi semua orang yang
menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka
yang percaya dalam nama-Nya; orang-orang yang diperanakkan bukan dari
darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang lakilaki, melainkan dari Allah. (Yohanes 1:9-13)
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Lilin Adven ke-4 dinyalakan oleh warga jemaat.

Nyanyian Satu Lilin

Gita Bakti 127

Empat lilin kita nyalakan, bagai bintang-bintang cerah.
Siaplah hai segenap alam, dan bernyanyi “Maranatha!”
Ucapan Pembuka
PL
Selamat hari Minggu!
Ibadah hari ini membawa kita dalam perenungan Minggu ke IV Advent,
sekaligus mengingat-rayakan kehadiran perempuan, sebagai ibu, saudara,
sobat, dan pelayan Tuhan di Hari Ibu yang diperingati pada hari Selasa, 22
Desember mendatang.
Ibadah hari ini merupakan Ibadah Hari Minggu tema khusus sebagai dalam
rangkaian masa Adven, tema hari ini adalah “TELADAN SEORANG MARIA”.
Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita
diberkati olehNya. Pemberita Firman pada ibadah ini adalah Pdt. John F.C.
Pattiasina.
Ajakan Beribadah
PL
Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Firman Allah. Marilah
kita berdiri dan memuji TUHAN dengan menyanyikan.

MENGHADAP TUHAN
Jemaat menyanyi

MARILAH BERNYANYI PUJI TUHAN

GB 18 : 1, 4
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4. Dari timur maupun dari barat,
di selatan maupun di utara;
mari semua bersatu memuji nama Tuhan
Puji Dia hai segala yang bernafas. Refr …
VOTUM
PF

Mari masuk hadirat Tuhan yang kudus dengan sebuah pengakuan bahwa:
Pertolongan kita ialah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit dan bumi.
1.│1.▌

Jemaat

NATS PEMBIMBING
1 Tawarikh 16: 9
PF
Bernyanyilah bagi-Nya, bermazmurlah bagi-Nya, percakapkanlah segala
perbuatan-Nya yang ajaib!
SALAM
PF
PL/Jemaat

Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus
Kristus menyertai saudara sekalian.
Dan menyertai saudara juga

Jemaat Menyanyi
1.

O, DATANGLAH IMANUEL

KJ 81: 1, 2

O, datanglah, Imanuel, tebus umatMu Israel
yang dalam berkeluh kesah menantikan Penolongnya.
Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Imanuel!
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2.

O, datang, Tunas Isai, patahkan belenggu pedih
dan umatMu lepaskanlah dari lembah sengsaranya.
Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Imanuel!

Jemaat duduk
Doa Hari Ini
PL
Mari Saudaraku, kita bersatu di dalam doa…
--- saat hening sejenak --Ya Allah, di hari Minggu Adven ke-4 ini, engkau hadir sebagai Sang Damai
Kami mengingat dan mendoakan para perempuan yang kehilangan kedamaian
karena tekanan dari keluarga atau masyarakat; mereka rindu dipanggil “ibu”
tetapi kami bersikap tidak adil dan memojokkan mereka.
Sebagaimana seorang perempuan yang tidak akan melupakan bayinya, dan
yang menyayangi anak dari kandungannya, terima kasih ya Allah, yang tidak
pernah melupakan kami. Engkau melindungi kami dalam rengkuhanMu (Yesaya 49:13).
maka dalam iman kepada Kristus kami meyakini bahwa …
Jemaat

TUHAN Allah Maha Pengasih, bagaikan Ibu yang mengasihi dan
menggendong kami dalam welas asih yang tak bertepi.

PL.

Kami mengingat dan mendoakan para istri dan suami dalam rumah tangga
Kristiani yang mereka tapaki, termasuk anak-anak yang bergumul karena relasi
orang tuanya yang tidak harmonis.
Sebagaimana penulis Kitab Ulangan memberi kesaksian bahwa
Engkau laksana induk rajawali menggoyangbangkitkan isi sarang,
melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayap,
menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya,
demikianlah kami bersyukur karena Engkau, ya TUHAN
yang telah menuntun dan melindungi kami. (Ulangan 32:11-12a)
maka dalam iman kepada Kristus kami percaya bahwa…

Jemaat

TUHAN Allah Maha Pelindung, sebagai induk yang melindungi, merawat,
dan menuntun biduk keluarga-keluarga Kristen menuju sikap saling
memberkati, saling membahagiakan, saling melindungi, saling melayani,
dan saling menyempurnakan diri di dalam kesetiaan dan kebaikan

PL

Kami mengingat dan mendoakan keluarga-keluarga yang bertumpu pada
kebaikan Allah, terlebih khusus dalam masa pandemi yang menimbulkan
dukacita, kekhawatiran, kesepian, bahkan putus asa. Bagi para orang tua lanjut
usia dan anak-anak yang merindukan sentuhan kasih dan persekutuan.
Sebagaimana Engkau berkata bahwa “Seperti seseorang yang dihibur ibunya,
demikianlah Aku ini akan menghibur kamu; kamu akan dihibur di Yerusalem.”
(Yesaya 66:13). maka dalam iman kepada Kristus kami meyakini bahwa …
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Jemaat

TUHAN Allah Maha Rahimi, bagaikan Ibu yang menghibur, menguatkan,
dan memulihkan anak-anakNya yang terluka. Kiranya kami dianugerahi
dengan roh sukacita, kepercayaan, dan keberanian untuk bangkit dari
keterpurukan; bahwa Allah memulihkan kehidupan.

PL

Kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang mengalami penindasan;
bagi sesama yang menderita akibat tindak kekerasan dan kejahatan yang
menghilangkan nyawa manusia; bagi mereka yang dijauhkan dari persekutuan
karena kekerasan hati kita, akibat pemikiran kita yang eksklusif, dan yang
mementingkan diri sendiri.
Sebagaimana Paulus bersaksi bahwa "Kristus Yesus datang ke dunia untuk
menyelamatkan orang berdosa," dan di antara mereka akulah yang paling
berdosa.” (1 Timotius 1:15)
maka dalam iman kepada Kristus kami meyakini bahwa …

Jemaat

TUHAN Allah Sang Pengampun, seperti Ibu yang kasihnya tak
terhingga sepanjang masa. Engkau mengajari kami bagaimana
mencintai dengan tulus. Kiranya Roh Kudus memampukan kami
untuk merangkul yang berbeda dengan kami, menjadi pelaku dan
pekerja perdamaian, menghibur mereka yang berduka, dan bergerak
merengkuh mereka yang dijauhkan dari kasih Kristus yang tiada
batas itu.

Jemaat menyanyi
1.

MAMPIRLAH DENGAR DOAKU

KJ 26 : 1&2

Mampirlah, dengar doaku, Yesus Penebus.
Orang lain Kau hampiri, jangan jalan t"rus.
Refrein:
Yesus, Tuhan, dengar doaku;
orang lain Kau hampiri, jangan jalan t"rus.

2.

Di hadapan takhta rahmat aku menyembah,
tunduk dalam penyesalan. Tuhan, tolonglah!

PEMBERITAAN FIRMAN
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
PF
________________________
Pembacaan Alkitab
PF
Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan yang dibacakan dari
Alkitab: Maranatha.
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Jemaat

GB No.398a. ” Maranatha ”
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Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab 1 Tawarikh 16 : 7 - 13
yang menyatakan________.
Demikianlah Pembacaan Alkitab.
Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu
dan ucaplah syukur kepada Allah.
GB No.392b. ” KepadaMu Puji-Pujian ”
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan:
Ya Bapa, Put'ra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya
Tema: “DOA DAN NYANYIAN HIDUP”
--- saat teduh ---

Jawaban Umat
Nyanyian Jemaat
1.

KEPADAMU ‘KU BERDOA

Gita Bakti 300

Kepada-Mu ku berdoa dan 'ku pinta:
"Ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku."
Kar'na 'ku tahu 'Kau selalu di sisiku.
Oh, Tuhanku dengarkanlah doaku kepada-Mu.
Refrein: Kar'na 'ku tahu, 'ku tahu pasti,
oh, Tuhan, apapun juga di dunia ini.
Tanpa Kau, Tuhan, semuanya tak 'kan berarti.
Oh, Tuhanku dengarkanlah doaku kepadamu.

2.

Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu.
Tabahkanlah dan kuatkanlah imanku.
Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu
agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu
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Pengakuan Iman Rasuli
Doa Syafaat
PF
Jemaat
PF
PF+Jem

…
Ya Tuhan, dalam pengasihanMu kami mohon:
dengarlah Doa Kami.
Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat,
yang telah mengajar kami berdoa:
Bapa kami yang di sorga ………
Doxologi KJ No.475. “ Kar’na Engkaulah ”

Pengucapan Syukur
PL
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan
kepada-Nya. Dengarlah Nats Alkitab: Efesus 5 : 1 – 2 yang menyatakan:
“Sebab itu jadilah anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana
Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan diriNya untuk kita
sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah”
Persembahan ibadah, persembahan syukur perjamuan kudus, persembahan
persepuluhan dan persembahan syukur dapat diberikan secara tunai ke kantor majelis
jemaat atau presbiter di sektor pelayanan masing-masing atau melalui transfer bank,
juga dapat melalui dompet digital(QRIS) yang tersedia.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat menyanyi

DUNIA INI UNTUK KEMULIAAN TUHAN

GB 89 : 1, 3
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3.

Bakti umat untuk kemuliaan Tuhan. Amin
Kita perbuat apa dengannya? Amin.
Amin, amin, amin, amin.
Bakti umat untuk kemuliaan Tuhan. Amin.

Doa Persembahan
PL
Marilah kita berdoa untuk persembahan ini

--berdiri --

Ya TUHAN, kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini,
secara langsung di gedung gereja atau melalui cara online,
Engkau terima dan berkati.
Kiranya kami sebagai gereja-Mu tunduk
dalam sikap hormat dan patuh untuk menyerahkan dan mengelola
persembahan yang adalah harta milik-Mu ini, ya Tuhan.
Tuntunlah agar Majelis Jemaat setia
melakukan tugas dan tanggung jawab panggilan,
sehingga pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu
terus dinyatakan di muka Bumi.
Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin

PENGUTUSAN
Warta Jemaat
PL

…

Amanat Pengutusan
PF Jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera, perkenalkanlah, percakapkanlah,
beritakanlah, dan lakukanlah perintah Tuhan untuk menghadirkan kedamaian,
kesetaraan, keadilan, dan kemuliaan Allah dalam hidup-mu..
Jemaat menyanyi YESUS INGINKAN DIRIMU BERSINAR T’RANG

GB 116 : 1, 3
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3. Walau terkadang jalan hidupmu kelam,
pelitamu tetap bersinar terang.
Janganlah padam hanya kar'na kemelut
Tuhan inginkan kau bersinar terus.
BERKAT
PF

Arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan,
serta terimalah berkatNya:
“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”.

Jemaat

GB 402a. “Amin“

MM + 84

do = c
3
A

.

5
-

5

.' 6

min, a

1 6
-

5

.' 1

min, a

6 1
-

2
-

.

1
-

1 ..0
min.

Syair dan lagu : G. Soumokil 2011

10

