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PERSIAPAN 

 Pengenalan  lagu 

 Penjelasan Tata Ibadah 

 Pelayan Ibadah mengikuti Doa Konsistori 

 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2 Jemaat yang dikasihi Tuhan, Pemberita Firman dan para pelayan ibadah 

mengucapkan Selamat pagi/sore, selamat datang dan selamat 

beribadah di Hari Minggu Adven IV ini.  Dalam Minggu Adven IV ini, kita 

juga akan memperingati Hari Ibu Nasional. 

Pemberitaan Firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh 

Pdt...…..………….  Kiranya Ibadah ini membawa sukacita dan menjadi 

berkat bagi hidup beriman kita dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi 

nama Tuhan Yesus. 

UNGKAPAN SITUASI 
Seorang Ibu : 

Genap 90 tahun sudah Kongres Perempuan Indonesia I diselenggarakan 

di Yogyakarta pada tanggal 22 – 25 Desember 1928.  Berawal dari situlah 

Hari Ibu diperingati di seluruh Nusantara.  Momen ini kerap kali menjadi 

waktu yang dipilih untuk mengingat kembali jasa-jasa Ibu dalam mendidik 

anak-anaknya. 

Dalam kongres ini pula perempuan Indonesia memperjuangkan 

persamaan hak-haknya agar setara dengan kaum laki-laki khususnya 

dalam bidang Pendidikan.  Mereka berjuang bersama, menyatukan 

harapan untuk kehidupan bangsa yang lebih baik. 

 

P2 Seperti seorang ibu yang penuh kasih dan kerap mengampuni kesalahan 

anak-anaknya, demikianlah Tuhan iba akan derita umat-Nya dan 

bergegas hendak berdamai dan menyelamatkan mereka. 

 Mari kita persiapkan hati dan hidup kita.  Kita nyalakan lilin Adven IV ini 

sebagai simbol komitmen menjadi pembawa damai seperti Yesus, Sang 

Raja Damai. 

 
  Satu Lilin Kita Nyalakan GB 127: 4 

 (Pertama oleh kaum Ibu, diulang 2x oleh seluruh jemaat) 

 

Empat lilin kita nyalakan bagai bintang-bintang cerah. 

Siaplah hai segenap alam dan bernyanyi “Maranatha!” 
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MENGHADAP ALLAH 
P2  Jemaat terkasih, mari kita berdiri,menyambut kehadiran Allah, Sumber 

Damai sejahtera yang kita nantikan! 
berdiri 

NYANYIAN JEMAAT  O Datanglah, Imanuel KJ 81: 1-3 

(Dinyanyikan secara bergantian) 
Kantoria: 

O datanglah, Imanuel, tebus umat-Mu Israel 

yang dalam berkeluh kesah menantikan Penolongnya. 

Semua: 

Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang  Imanuel! 

 

---- Prosesi Alkitab,Firman Tuhan, masuk ruang Ibadah -- 

 

Perempuan: 

O, datang, Tunas Isai, patahkan belenggu pedih 

dan umat-Mu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. 

Semua: 

bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Imanuel! 

 

Semua:  

O Surya Pagi, datanglah dan jiwa kami hiburlah; 

Halaukanlah gelap seram bayangan maut yang kejam. 

Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Imanuel! 

 

VOTUM 
PF  Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan 

bumi 

Jemaat A - min 

 

NAS PEMBIMBING 
PF  Barangsiapa berkata: Aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-

Nya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. 

Tetapi barangsiapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh 

sudah sempurna kasih Allah; dengan itulah kita ketahui,  bahwa kita ada 

di dalam Dia. Barangsiapa mengatakan, bahwa ia ada di dalam Dia, ia 

wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. (1 Yohanes 2 : 4-6) 

 

SALAM 
PF Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dan dari Yesus 

Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita. 

Jemaat  dan menyertaimu juga 
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NYANYIAN JEMAAT NAMA YESUS BERKUMANDANG GB 156: 1-3 

(Bait Pertama oleh Kantoria, bait kedua dan ketiga secara bergantian, 

refrain oleh seluruh jemaat) 

 
 Laki Nama Yesus bercahaya di segala negeri; 

dalam t'rang penghiburan-Nya pengharapan berseri 

Presb Nama itu mengenyahkan kegelapan dunia. 

Kuasa dosa dikalahkan oleh nyala kasih-Nya! 

 Semua Refr 

 

Prmp Nama Yesus maha agung dan semaraknya tetap 

diteranginya jiwaku, biar malam pun gelap. 

Kant Langit bumi 'kan binasa, matahari terbenam, 

nama Yesus berkuasa dan abadi cemerlang! 
duduk 

PENGAKUAN DOSA 
P2  Saat penderitaan menghampiri hidup kami, 

Jemaat  Kasihanilah kami yang tak mampu 

untuk terus menerus berharap pada-Mu. 

Saat kami tidak mampu memberikan perhatian yang cukup 

bagi Ibu yang rela menderita bagi kami 

Kasihanilah kami yang tak mampu 

melepaskan Ibu kami dari penderitaannya. 

Saat kami, sebagai ibu tidak mampu menjalankan 

tugas dan peran kami yang mulia dengan baik, 

Kasihanilah kami yang tak mampu memenuhi seluruh kewajiban 

karena keterbatasan kami 
Saat kami sebagai ibu, sering kali mengandalkan hikmat 

dan kekuatan kami sendiri 
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Kasihanilah kami yang tak mampu merendahkan hati dan 

mengandalkan pertolongan Tuhan 

Saat kami membuat orang lain dan dunia  ini menderita 

demi kesenangan hidup kami,  

Kasihanilah kami yang tak mampu berempati pada sesama, bahkan 

alam ciptaan-Mu. 

Saat kesengsaraan ada di sekitar kami, 

Kasihanilah kami yang tak mampu membawa harapan dan damai 

Serta berjuang bagi mereka yang menderita. 

Tuhan Kasihani  Kami KJ 43 

Jemaat  Tuhan, kasihani kami! Kristus, kasihani  kami!  

Tuhan, kasihani kami! 

BERITA ANUGERAH 
PF  Bagi kita, yang mengakui segala dosa dengan tulus dan jujur, lalu 

bertobat, berita anugerah pengampunan dalam Mikha 7 :18, 

mengatakan …  

Berdasarkan Firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami 

memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama 

Bapa dan  Anak dan Roh Kudus. 

Jemaat Syukur kepada Tuhan. Amin 

NYANYIAN JEMAAT Maha terpuji Allahku KJ 79: 1-2 
Kantoria:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jemaat Yang dalam nista tercengkram akan dibebaskanNya; 

janjiNya  pada  Abraham  kini menjadi nyata: 

umatNya bersejahtera "kan beribadah padaNya 

dan hidup bagi Dia. Nabi Yohanes, kau seg"ra  

‘kan meratakan jalanNya, Sang Raja yang mulia! 

 

PERINTAH HIDUP BARU 
PF  Setelah kesalahan kita diampuni-Nya,mari kita berdiri untuk  mendengarkan 

Perintah Hidup Baru seperti yang tertulis dalam Titus 2: 11-13. .... 

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup 

dan kesaksian kita di dunia. 
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NYANYIAN KEMULIAAN Gloria GB 384 
Jemaat  Gloria, Gloria in excelsis Deo. 

Gloria, Gloria, Aleluia! Aleluia! 
duduk 

Kesaksian Pujian 

PELAYANAN FIRMAN 
Doa Mohon Bimbingan Roh  Kudus 

Pembacaan Alkitab 
PF  Mari kita berdiri untuk menyambut Firman Tuhan : Maranatha! 

Jemaat  Maranatha GB 398a 

  Maranatha, Maranatha, Maranatha, Maranatha! 

 

P3  Bacaan Alkitab hari ini dari Injil Lukas 1 : 5 – 20 yang mengatakan: ….. 

(dibacakan oleh seorang ibu yang sudah dipersiapkan) 

PF  Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah Sabda Kristus dengan segala 

kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur pada Allah. 

 

Kepada-Mu Puji-Pujian GB 392a 

Jemaat KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan. 

Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. 
duduk 

 

KHOTBAH 
Saat Teduh 

JAWABAN UMAT 

NYANYIAN RESPON IKUTLAH TUHAN DALAM T’RANG GB 107:1,2&3 

(Bait Pertama oleh Kantoria, bait kedua dan ketiga secara bergantian, 

Refrain secara bersama-sama) 

Kantoria  
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Pria Ikutlah Tuhan dalam t"rang 

teguhkan hatimu. 

Prmp Setia, tulus dan benar, 

amalkan kasihmu. 

Semua Refr. 

Prmp Ikutlah Tuhan dalam t"rang 

berdoalah tetap. 

Laki2 Di dalam kuasa Roh Kudus 

engkau dibimbing-Nya. 

 Semua Refr. 

PENGAKUAN IMAN 
duduk 

DOA SYAFAAT(Doa Bapa kami diakhiri Doxologi GB 389a) 

PENGUCAPAN SYUKUR 

Ajakan Memberi  
P4  Mari mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan kita karena IA 

telah menyelamatkan kita melalui Raja Damai yang dianugerahkan 

kepada kita. 

NYANYIAN PERSEMBAHANGAPURAMU LAPANGKANLAH KJ 87 
Kantoria   

 
 

 

 

 

 

 

Jemaat diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membawa Persembahan Khusus 

(Persembahan Persepuluhan,Persembahan Syukur,dll) ke Kotak Persembahan yang tersedia. 

Setelah itu menyanyikan bait selanjutnya. 

Prpm Benar dan adil hukumNya, dan rahmat lambang  kuasaNya! 

Lk-lk MahkotaNya kekal kudus, keretaNya lemah lembut. 

Semua  Berakhirlah keluh kesah. Dengan meriah soraklah, 

"Terpuji Penebus, Gembala yang kudus."  

Jemaat memberikan persembahan melalui Kantong persembahan  

yang diedarkan oleh Majelis Jemaat bertugas. 

Semua Gapuramu lapangkanlah, hatimu jadi rumahNya; 

 Lambaikan daun di tanganmu menyongsong  Raja Agungmu, 

 Sang Jurus’lamat t’lah dekat membawa hidup dan berkat. 

Terpuji Penebus, Gembala yang kudus. 
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Doa Syukur         
P4  Jemaat mari berdiri , kita menyerahkan Persembahan Syukur dalam doa 

secara bergantian. 

Ya Allah, kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu memberikan harapan 

dan damai bagi kesejahteraan umat-Mu. 

Jemaat Inilah persembahan kami, ya Tuhan. Berkenanlah atas 

persembahan ini, serta pakailah hidup kami untuk melayani-MU 

melalui sesama kami dan menjadi pembawa damai di manapun 

kami berada. 

Bersama Amin 

Kesaksian Pujian 

PENGUTUSAN 
Warta Jemaat  

AMANAT PENGUTUSAN       

PF  Pergilah, dan jadilah pembawa damai bagi sesama 

Perjuangkan kesejahteraan kepada segenap ciptaan, 

Berjuanglah bagai seorang Ibu berjuang untuk anak-anaknya! 

Ingatlah nas Alkitab dalam Injil Matius 28:20 yang berbunyi : “dan ajarlah 

mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. 

Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir 

zaman.”           berdiri 

NYANYIAN PENGUTUSAN Di Setiap Janjiku  GB 114 
(Dinyanyikan secara bergantian) 

Perempuan Di setiap janjiku dan setiap doaku, 

juga langkah imanku, Tuhan bersamaku 

Laki-laki Tiap gunung kutempuh, harapanku pun teguh, 

Rahmat Tuhan beserta untuk selamanya. 

Semua  

Ref. Tuhan b’ri anug’rah-Nya. Tuhan b’ri kuasa-Nya. 

Kristuslah di dalamku,aku menang bersama-Nya. 

PF  Tiap jiwaku rengkuh; tiap hatiku sentuh; 

Presbiter Kubagikan damai-Nya, kar'na anug’rah-Nya. 

Semua  Air mata pun  reda oleh sabda kasih-Nya. 

Tiap duka hilanglah kar’na anug’rah-Nya. 

 

BERKAT 

PF … 

Jemaat Amin   GB 402b 

- Selamat Hari Ibu - 


