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TATA IBADAH HARI MINGGU PERJAMUAN KUDUS 

MINGGU ADVEN I, 27 November 2022 

Doa pribadi warga jemaat 

Doa Konsistori 

 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

P2 Selamat pagi bapak, ibu, dan saudara-saudara  yang terkasih 

dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, selamat beribadah. Hari ini 

kita memasuki Minggu Adven Pertama. Kita akan memulai 

kembali tahun baru gerejawi dengan mengawalinya di 

minggu-minggu penantian ini.  

Ibadah Minggu Adven 1 ini akan dilayani oleh Pdt. Ny. Vera 

Tresje Kaya-Loupatty sebagai Pelayan Firman dan Sakramen 

Perjamuan, beserta segenap pelayan yang bertugas.  

 

PENYALAAN LILIN ADVEN I  

P-2  Umat Tuhan, kita menyalakan Lilin Adven Pertama, yaitu 

lilin harapan, sambil mengingat kata Alkitab, “Dan 

selanjutnya kata Yesaya: Taruk dari pangkal Isai akan terbit, 

dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan 

kepada-Nyalah bangsabangsa akan menaruh harapan.” 

(Roma 15:12)  

(penyalaan lilin Adven I GB 127:1, “Satu Lilin Kita Nyalakan”)  

Satu lilin kita nyalakan, hari Natal sudah dekat.   

Lilin ini tanda harapan, janji Tuhan akan genap!  

AJAKAN BERIBADAH  

P-2  Saudara-saudara mari  berdiri. Marilah menghadap Tuhan, 

yang kedatangan-Nya kita nantikan!  
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MENGHADAP TUHAN 

KJ. 79 : 1,3 Mahaterpuji Allahku 

3. Mahaterpuji Allahku: Ia lepaskan kita  

dari kuasa seteru dan segenap derita.  

Tanda selamat diberi membuat wajah berseri: 

Mesias akan datang! Kini terkabul dan genap janji 

Nubuat Alkitab, yang lama didambakan. 

. . . . prosesi Alkitab di bawa masuk …. 

3. Agar umatNya mengerti hidup kekal sentosa, 

Yang Mahakasih memberi rahmat ampunan dosa. 

Sang Surya Pagi t‟lah dekat! 

Orang yang jalannya gelap melihat cahayaNya. 

Kita tak lagi bersedih, tapi berjalan  

ke neg‟ri yang damai selamanya! 

VOTUM  

PF : Pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang 

menjadikan langit dan bumi (Maz. 124 : 8) 

J : 1   .   1  || 

  A  -  min 

NAS PEMBIMBING 

PF : Tetapi aku ini sengsara dan miskin – ya Allah, segeralah 

datang! Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan 

aku; ya TUHAN, janganlah lambat datang! 

SALAM 

PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita 

dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 

J : 1   .   7  .  |  1  || 

  A  - - - - - - min 
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NYANYIAN JEMAAT : KJ. 87 : 1, “Gapuramu Lapangkanlah” 

 Gapuramu lapangkanlah, menyambut Raja mulia 

Sang Maharaja semesta dan Jurus‟lamat dunia 

Sejahtera dibawanya. Dengan meriah nyanyilah 

“Terpujilah Penebus, Gembala yang kudus” 

PENGAKUAN DOSA 

P : Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu dan 

dengan segala kerendahan hati, kita mengaku akan dosa-

dosa kita. Kita berdoa : “Kasihanilah kami ya Allah, 

menurut kasih setiaMu. 

J : HAPUSKANLAH PELANGGARAN KAMI MENURUT 

RAHMATMU YANG BESAR. 

P : Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami. 

J : DAN TAHIRKANLAH KAMI DARI DOSA KAMI 

P : Terhadap Engkau, terhadap Engkau sajalah kami berdosa. 

J : DAN MELAKUKAN APA YANG KAU ANGGAP JAHAT 

P : Jangan membuang kami dari hadapanMu 

J : DAN JANGAN MENGAMBIL ROH MU YANG KUDUS 

DARI KAMI 

P : Bangkitkanlah kembali kegirangan kai karena keselamatan 

yang daripadaMu 

J : SUPAYA KAMI BERBALIK KEPADAMU DAN BERSORAK 

SORAI MEMUJI-MUJI NAMAMU. 

NYANYIAN JEMAAT: KJ. 26 : 1, 3 “Mampirlah Dengar Doaku” 

 Mampirlah dengar doaku, Yesus Penebus 

 Orang lain Kau hampiri, jangan jalan trus 

 Reff : Yesus Tuhan, dengar doaku 

         Orang lain Kau hampiri jangan jalan t‟rus 

 Ini saja andalanku: jasa kurbanMu 

 Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. 

 Reff : . . . 
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BERITA ANUGRAH 

PF : Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia 

telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya 

setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, 

melainkan beroleh hidup yang kekal.  (Yoh 3 : 16). 

Sebagai Pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa 

pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak 

dan Roh Kudus. Amin 

NYANYIAN JEMAAT: KJ. 174b : 1, 2 “Ku heran Jurus‟la,matku” 

 Ku heran Jurus‟lamatku bagiku tersalib 

Tertumpah darah Rajaku bagiku yang keji? 

 Reff : Pada kayu salib „ku melihat terang 

        Dan beban hidupku hilang lenyap 

        Mataku celik karena iman dan aku bahagia tetap 

 Menanggung kejahatanku tersiksa Almasih? 

Betapa agung rahmatNya kasihNya tak terp‟ri! 

Reff : . . .  

PERINTAH HIDUP BARU 

PF : Jawab Yesus kepadanya: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, 

dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan 

dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang 

terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, 

yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia 

seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah 

tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." 

(Matius 22 : 37-40) Kiranya Roh Kudus menolong kita 

untuk mewujudkan kemulian Allah dalam hidup kita 

diseluruh  dunia. 

J : GB. 383 “Gloria” 
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PELAYANAN FIRMAN & SAKRAMEN 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PEMBACAAN ALKITAB 

P.F Jemaat marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang 

dibacakan dari Alkitab : Maranatha! 

J : (KJ 473a )Maranatha, Maranatha, Maranatha 

P3 : Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari Galatia 3 : 15-22 

yang menyatakan … 

  Demikianlah pembacaan Alkitab Yang berbahagia ialah 

mereka yang mendengar Firman Allah dan melakuakannya.  

P.F Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya 

diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada  Allah. 

Jem.     KJ 474     “KepadaMu Puji-Pujian” 

 KepadaMu puji-pujian, 

madah syukur dan segala Kemuliaan, 

ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi!  

KHOTBAH 

 

NYANYIAN RESPON KHOTBAH: KJ. 76 : 1, 2  

“Kau yang lama dinantikan” 

 Kau yang lama dinantikan, Jurus‟lamat datanglah 

 Agar kami Kau sucikan dari dosa dan cela 

 umatMu tetap Kau tuntun, Kau harapan kami pun 

 bangsa dunia menunggu penghiburan kasihMu 

 Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut, 

 Agar kami Kauajari kasih KerajaanMu. 

 Pimpin kami oleh RohMu hatipun perintahlah 

 Dan demi kurban darahMu, b‟rilah damai yang baka! 
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SAKRAMEN PERJAMUAN KUDUS 

PRAKATA 

PF : Sesungguhnya besar dan ajaib segala pekerjaan Tuhan 

Allah kita yang Mahakuasa, adil dan benar segala jalan-

Nya. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan tidak 

memuliakan namaMu (Wah. 15 : 3-4) IAlah yang layak 

menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa sebab Ia telah 

menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendakNya 

maka semua itu ada dan tercipta (Wah. 14 : 11). 

 

  Oleh karena itu biarlah kita membesarkan namaNya 

sambil berseru siang dan malam dengan tidak henti-

hentinya bersama sekalian malaikat dan tentara sorgawi: 

“Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah Mahakuas, yang 

sudah ada dan yang akan dating (Wah. 4 : 8). 

  Bahwa kekuasaanNya dan kemuliaanNya memperlakukan 

segala keadaan kita berada dalam kemenangan dan 

sejahtera Yesus Kristus, maka dengan penuh harapan dan 

sukacita kita turut mengambil bagian dalam tanda 

perbuatan keselamatan bagi manusia dan dunia.  

NYANYIAN JEMAAT : GB (baru) Kudengar Yesus Memanggil 

 Ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil 

Ku dengar Yesus memanggil, “Pikul salib, mari ikutlah” 

Reff :  Aku mau mengikut Yesus, aku mau mengikut Yesus 

  Aku mau mengikut Yesus, ikut Yesus, ikut s‟lamanya 

PENETAPAN PERJAMUAN KUDUS 

PF : Jemaat, dengarlah Penetapan Perjamuan Kudus 

sebagaimana tertulis dalam Matius 26 : 26-29: Dan ketika 

mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap 

berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya 
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kepada murid-murid-Nya dan berkata: "Ambillah, 

makanlah, inilah tubuh-Ku." 

  Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu 

memberikannya kepada mereka dan berkata: "Minumlah, 

kamu semua, dari cawan ini. Sebab inilah darah-Ku, 

darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang 

untuk pengampunan dosa.  

  Akan tetapi Aku berkata kepadamu: mulai dari sekarang 

Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai 

pada hari Aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-

sama dengan kamu dalam Kerajaan Bapa-Ku." 

 

PENGARAHAN HATI   

PF : Supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi  yakni Yesus 

Kristus, janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang 

kelihatan ini melainkan hendaklah dalam iman kita 

mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus, 

Tuhan dan Jurus‟lamat kita. Carilah perkara yang diatas 

dimana Kristus duduk di sebelah kanan Allah (Kol. 3 : 1) 

DOA BAPA KAMI:  

PF : Marilah kita bersama-sama mengucapkan “Doa Bapa 

Kami”. 

PF & J : BAPA KAMI YANG DI SORGA . . .  

  (diakhiri dengan Doxologi) 

PENGAKUAN IMAN  

PF : Jemaat, marilah kita berdiri untuk mengaku iman 

menurut Pengakuan Iman Nicea Konstantinopel. 

  Dengan hati dan mulut, masing-masing berkata: 

PF & J : Aku percaya kepada satu Allah, Bapa Yang Mahakuasa, 

pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang 

tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, 

Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari sang bapa 

sebelum ada segalazaman. Allah dari allah, terang dari 

terang, Allah yang sejati dari allah yang sejati, 
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diperanakan, bukan dibuat, sehakekat dengan sang Bapa, 

yang dengan perantaraan-Nya segala sesuatu dibuat; 

yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untu 

kkeselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus 

dar anak dara Maria, dan menjadi manusia,; yang 

disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius 

Pilatus. Menderita dan dikuburkan; yang bangkit pada 

hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke 

sorga; yang duduk di sebelah kanan sang Bapa dan akan 

dating kembali dngan kemuliaan untuk menghakimi 

orang yang hidup dan yang mati; yang kerajaanNya 

takkan berakhir. 

 

  Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan 

yang menghidupkan, yang keluar dari sang Bapa dan 

sang Anak, yang bersama-sama dengan sang Bapa dan 

sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah 

berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya 

satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku 

satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan 

kebangkitan orang mati dan kehidupan yang akan 

datang.     (duduk) 

PELAYANAN PERJAMUAN 

UNDANGAN 

PF : Marilah karena segala sesuatu telah tersedia bagimu. 

DOA 

PF : Marilah kita bersama-sama berdoa: 

  Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak 

menjauhkan kasih setiaNya dari padaKu. Amin 

  Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai persekutuan 

kita 

J : Damai Sejahtera bagiMu (salam Namaste dengan sesama 

di sebelah kanan dan kiri) 

JAMUAN 
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PF : Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan 

dengan Tubuh Kristus. 

  Anggur dalam Cawan minuman yang kita pakai untuk 

mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah 

Kristus. 

  Makan, ingat dan percayalah, bahwa tubuh Tuhan kita 

Yesus Kristus, telah dipecahkan untuk pengampunan dosa 

kita.  (roti di makan bersama-sama) 

  (PF membaca beberapa ayat Alkitab) 

  Makan, ingat dan percayalah, bahwa Tubuh Tuhan kita 

Yesus telah di persembahkan kepada kita. (Roti di makan 

bersama-sama) 

 

  Minum, ingat dan percayalah, bahwa Darah Tuhan kita 

Yesus Kristus, telah ditumpahkan untuk pengampunan 

dosa kita. (Anggur diminum bersama-sama) 

 

BERKAT  

PF : Setelah kita mengambil bagian dalam Jamuan Kasih 

Tuhan, terimalah berkat Tuhan:  

  “ Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal 

akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus 

Yesus.” 

J : 1   7  |  1  .  .  0 ||  

  A   -   min 

JAWABAN UMAT 

DOA SYAFAAT 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P : Marilah kita mengungkapkan syulkur dengan hati penuh 

dan tangan kita. Pemberian kita ditentukan bagi 

kemuliaan namaNya. Dengan mengingat firmanNya 

Ulangan 16 : 16b-17 “Janganlah ia menghadap hadirat 

TUHAN dengan tangan hampa, tetapi masing-masing 
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dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang 

diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu."  

  Kiranya Tuhan memberkati pemberian kita sekalian. 

NYANYIAN PERSEMBAHAN: GB 78:1, 3  

“YESUS KRISTUS, SUMBER HIDUP”  

Refr.  Yesus Kristus, Sumber Hidup, Jurus‟lamat, Dialah!  

Dalam t‟rang-Nya ada hidup, puji Dia s‟lamanya!  

Keadilan dan hukum-Nya bagai benteng yang teguh,  

bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh.  Refr.  

. . .  umat memberi persembahan . . . 

Bahagia dan sentosa dialami umat-Nya,  

sukacita dan sejaht‟ra dalam Kristus s‟lamanya.  Refr.  

DOA PERSEMBAHAN  

P : Ya Tuhan, kasihMu setinggi langit dan setiaMu sampai ke 

awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan 

kasihMu dan melimpah dengan berkatMu. kepadaMu 

kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami 

untuk selalu hidup di dalam kasihMu. Dalam nama Yesus 

Tuhan, terimalah syukur kami ini. Amin 

 

PENGUTUSAN 

WARTA JEMAAT 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF : Jemaat mari berdiri, menyatakan kesediaan kita untuk 

menjadi saksiNya, maka pulanglah dengan damai 

sejahteraNya serta lakukan FirmanNya di dalam tugas 

dan di tengah bangsa dan Negara. 

NYANYIAN PENGUTUSAN: KJ. 445 : 1-3 “Harap Akan Tuhan” 

 Harap akan Tuhan hai jiwaku!  

 Dia perlindungan dalam susahmu 

Jangan resah, tabah berserah,  
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kar‟na habis malam pagi merekah 

Dalam derita dan kemelut,  

Tuhan yang setia, Penolongmu! 

 

 Harap akan Tuhan hai jiwaku!  

 Dia perlindungan dalam susahmu 

Walau sendu hatimu remuk,  

Tuhan mengatasi tiap kemelut 

Ya Tuhan, tolong ku yang lemah  

setiaMu kokoh selamanya 

 

 Harap akan Tuhan hai jiwaku!  

 Dia perlindungan dalam susahmu 

Jalan sedih nanti berhenti;  

Yesus memberikan hidup abadi 

Habis derita di dunia; purna sukacita, Haleluya 

 

BERKAT 

PF : Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada 

Tuhan dan terimalah berkatNya: 

  Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; 

  Tuhan menyinari engkau dengan wajahNya  

  dan memberi engkau kasih karunia; 

  Tuhan menghadapkan wajahNya kepadamu 

  Dan member engkau damai sejahtera. 

J : Amin, amin, amin 

   

 
 
 
 
 
 


