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PERSIAPAN




Doa pribadi jemaat
Pengenalan lagu-lagu yang akan dinyanyikan dalam Ibadah
Doa konsistori para pelayan yang bertugas

UCAPAN SELAMAT DATANG
P2

Selamat pagi...
Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Hari Minggu Adven
Ketiga, dalam Ibadah Hari Minggu jam 09.00 ini akan dilaksanakan Ibadah Hari Minggu Tema
Khusus dalam rangka masa Adven. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita, agar Ibadah
yang kita lakukan ini berkenan dihadapanNya.

UNGKAPAN SITUASI (Oleh Seorang Warga Jemaat)
Setiap tahun umat Kristiani merayakan Natal. Perayaan Natal didahului dengan persiapan
masa Natal, yaitu Masa Adven yang merupakan masa persiapan kedatangan Kristus. Bagi
banyak orang, Natal dan Adven identik dengan pohon natal, kandang natal, dan hadiah natal.
Namun, lebih daripada itu, hal yang terpenting dilakukan oleh umat Kristiani adalah persiapan
rohani untuk menyambut Kristus.

Jemaat Menyanyi GB 133 : 4
Berjaga dan berdoa,
siapkan dirirnu,
"kan datang dari sorga
sang Hakim mulia,
yang akan menghakimi
seisi dunia milik-Nya.

“ADVENTUS MENGINGATKAN”

Dalam Ibadah Hari Minggu masa Adven ini, kita juga menyalakan Lilin Adven.
Lilin Adven yang berjumlah empat melambangkan empat minggu lamanya
kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus pada hari Natal.
Setiap minggu, satu lilin akan dinyalakan hingga keempatnya menyala
bersamaan pada minggu keempat. Penyalaan lilin melambangkan perpindahan
kita dari kegelapan dunia menuju terang dunia. Satu persatu lilin yang
menyala setiap minggu, melambangkan cahaya sejati yang semakin hari
semakin terang, dan juga lambang kedatangan Kristus, Cahaya Sejati, yang
semakin dekat.
(Warga jemaat yang ditunjuk turun menyalakan tiga lilin, sambil diiringi oleh GB 127:3, lalu
kembali ke mimbar)

Jemaat Menyanyi GB 127 : 3

“SATU LILIN KITA NYALAKAN”

Tiga lilin kita nyalakan
kar'na kita pun mendengar:
Jurus'lamat segera datang
dan membawa damai besar!

MENGHADAP TUHAN
AJAKAN BERIBADAH
P2
:
Tema yang diangkat untuk direnungkan umat Tuhan dalam Ibadah Hari Minggu Tema Khusus
ini adalah “Kerinduan Tuhan atas pertobatan umatNya”.
Mari kita masuk hadiratnya dengan pujian... ... ...
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NYANYIAN JEMAAT:KJ 76 : 1 dan 2 “KAU YANG LAMA DINANTIKAN”
(Bait pertama oleh seluruh Jemaat, bait kedua dinyanyikan secara bergantian)

---Alkitab, sebagai simbol kehadiran TUHAN, dibawa masuk ke dalam ruang ibadah--2. Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut,
agar kami Kauajari kasih KerajaanMu.
Pimpin kami oleh RohMu, hati pun perintahlah
dan demi kurban darahMu, b"rilah damai yang baka!

VOTUM
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan
bumi. (Mzm. 124:8)
J
1 . | 1 . ||
A min.
NAS PEMBIMBING
Yesaya 30:18
PF “Sebab itu TUHAN menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu;
sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab TUHAN adalah Allah yang adil;
berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia!”

SALAM
PF
J

Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai
kamu.
DAN MENYERTAIMU JUGA

NYANYIAN JEMAAT:

KJ 81:1,3 “O, DATANGLAH IMMANUEL”

(Bait Pertama oleh seluruh jemaat, bait ketiga secara bergantian)

3. Prmp
Pria
Semua

Surya Pagi, datanglah dan jiwa kami hiburlah;
halaukanlah gelap seram bayangan maut yang kejam.
Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Imanuel!
Duduk
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PENGAKUAN DOSA
P2

: Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah mengaku akan
dosa-dosa kita :
Ya Tuhan Maha Kudus penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku dihadapanMu,
hakekat kami yang berdosa dan rapuh. Sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk
berbuat baik.
Saat Hening, jemaat diberi kesempatan mengaku dosa secara pribadi.
Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami. Engkau mengetahui betapa sering kami
berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasihMu.
Ya Tuhan Mahakasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal, karena
dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu.
Bapa Maha Kuasa. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan-kesalahan yang kami lakukan;
bersihkanlah kami dari dosa dalam nama anakMu yang kekasih. Tolonglah, agar kami tetap
berjalan pada jalanMu sesuai dengan perintah Yesus Kristus, Sang Putra Natal, Juruselamat
yang kami nantikan. Dengarlah pengakuan umat-Mu.

NYANYIAN PENGAKUAN: KJ 29 : 1,2 & 3

“DI MUKA TUHAN YESUS”

(Dinyanyikan ½ suara, bait pertama oleh Kantoria, bait kedua dan ketiga oleh seluruh
jemaat)
1.

Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku.
Kubawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus.

2.

Di muka Tuhan Yesus tersungkur kar'na dosaku,
kubuka kerinduanku di muka Tuhan Yesus.

3.

Di muka Tuhan Yesus 'ku insaf akan salahku;
bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus.

BERITA ANUGERAH
PF

J

Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat,
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya 1:16-18
yang menyatakan…….
Berdasarkan Firman Tuhan itu, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama
Bapa dan Anak dan Roh Kudus.

SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.
NYANYIAN JEMAAT:  KMM 128 : 1 & 2 “KU DIBERIKAN KIDUNG BARU”
(Bait Pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian)
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2. Laki2

"Ku mengasihi Tuhan Yesus
yang tersalib bagiku;
Prmp segala dosaku dihapusNya,
hingga baru kidungku:
Semua Reff:
Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah,
Bersukacitalah.
Hatiku bersukacitalah
di dalam Yesus Tuhanku

PERINTAH HIDUP BARU
PF
Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti
Tertulis dalam Filipi 2 : 12-15 yang menyatakan:……….
“Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat; karena itu tetaplah kerjakan
keselamatanmu dengan takut dan gentar bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi
terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allahlah yang mengerjakan di dalam
kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya. Lakukanlah segala sesuatu
dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada
bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang
bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti
bintang-bintang di dunia.”
Roh Kudus yang menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh
hidup dan kesaksian kita di dunia.

NYANYIAN JEMAAT: GB 246 : 1 “AKU MAU BERSYUKUR”
(Dinyanyikan secara bergantian)
Kantoria Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa,
aku mau bermazmur bagi-Mu, ya Tuhan.
Laki2
Kar"na kasih-Mu besar
Prmp
mengatasi langit tinggi;
PF
kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan.
Semua Ditinggikan dirimu di atas langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi.
Ditinggikan diri-Mu diatas langit.
Kemuliaan-Mu mengatasi bumi.

Duduk
⌘Kesaksian Pujian

PEMBERITAAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
PEMBACAAN ALKITAB
PF
Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan. Maranatha!
J
NYANYIAN JEMAAT GB 398a "Maranatha"

P3
PF

Bacaan Alkitab hari ini dari Surat 2 Petrus 3: 8-15a yang menyatakan...
Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah
syukur kepada Allah.
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NYANYIAN JEMAAT: GB 392A KEPADAMU PUJI-PUJIAN
Do = d MM ±112

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur kemuliaan:
Ya Bapa, Put'ra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.

Duduk

KHOTBAH

“KERINDUAN TUHAN ATAS PERTOBATAN UMATNYA”
Saat Teduh

JAWABAN JEMAAT
NYANYIAN JEMAAT:
GB 46 : 1 “TUHAN YESUS SUNGGUH SAYANG PADAKU”
(Bait pertama oleh seluruh jemaat, diulang dua kali secara bergantian)

Prmp
Laki2
Prmp
Laki2
Semua

Tuhan Yesus sungguh sayang padaku,
aku juga sayang pada-Nya.
Tuhan Yesus s'lalu jaga diriku,
aku aman dilindungi-Nya.
Ia mengajarkanku
menyenangkan hati-Nya
dengan tingkah yang benar,
tutur kata yang lembut,
Ia mengajarkanku
taat pada firman-Nya
agar aku memuliakan nama-Nya.

PENGAKUAN IMAN (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli)
duduk
DOA SYAFAAT (diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan, GB 389a)
⌘Kesaksian Pujian
UNGKAPAN SYUKUR
P4
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Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan, dengan memberi
persembahan kepada-Nya.

Dengarlah nas Alkitab dalam kitab Yunus 2:9 “Tetapi aku, dengan ucapan syukur akan
kupersembahkan korban kepada-Mu; apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan
adalah dari TUHAN!"
Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara.

NYANYIAN JEMAAT: PKJ 150 : 1, 2, 3 & 4 “YA TUHAN HANYA INILAH”
(Bait pertama oleh kantoria, bait selanjutnya oleh seluruh jemaat)

2.

Pemb'rian janda miskin pun
Engkau lihat ketulusannya,
tiliklah juga hatiku,
saat kubawa persembahan.

---Jemaat diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membawa Persembahan Khusus (Persembahan
Persepuluhan,Persembahan Syukur,dll) ke Kotak Persembahan yang tersedia. Setelah itu menyanyikan
bait selanjutnya--3.

Semua harta kami pun
bersumber hanya kepadaMu,
dengan bersuka bergemar
kupersembahkan kepadaMu.

---Jemaat memberikan persembahan melalui Kantong persembahan
yang diedarkan oleh Majelis Jemaat bertugas--4. KasihMu nyata s'lamanya
sepanjang hidup di dunia.
Di kala suka dan senang
hanyalah Engkau jaminannya

DOA SYUKUR
P4

J
P4+J

: Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa
syukur yang kita ucapkan bergantian, Allah sumber kasih dan berkat. Kami telah memberi
sebagai umat yang selalu diberikan kecukupan maupun kelimpahan.
: Mampukan kami untuk selalu memberikan yang terbaik bukan sisa-sisa dari apa
yang Kau berikan.
:Biarlah seluruh persembahan yang kami berikan dapat dikelola dengan baik untuk
pewartaan Kasih Tuhan di tengah dunia ini. Amin.

Duduk

PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
AMANAT PENGUTUSAN
PF

: Saudara – saudara !
Kini tiba saatnya untuk kembali dalam kehidupan kita masing-masing, ingatlah pesan Tuhan
dalam Surat 2 Petrus 1:3, yang menyatakan :
“Karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna
untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasaNya yang mulia dan ajaib.”
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Jemaat Tuhan mari BERDIRI, Pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, berjaga-jagalah
dan nyatakan firman Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari.

NYANYIAN JEMAAT: PKJ 281 : 1,2, & 3 “TIAP ORANG HARUS TAHU”
(Refrain bergantian, bait pertama oleh kantoria, bait kedua dan ketiga secara bergantian)
Laki2
Prmp
Semua
1.

2.

Refrein:
Tiap orang harus tahu,
(Kantoria: Tiap orang harus ta-u)
tiap orang harus tahu,
(Kantoria: Tiap orang harus ta-u)
tiap orang harus tahu,
siapa Yesus!

Kantoria Dia bagai Bunga Bakung,
Bintang Fajar cemerlang,
yang terindah tak bertara;
tiap orang harus tahu!
Jemaat di Balkon
Dia Penyembuh ragaku,
Jurus'lamat jiwaku;
Jemaat dibawah
Dia membaptiskan aku
dengan api Roh Kudus!
Refr.

3.

Jemaat disisi kiri mimbar/sejajar pemusik
Dia Putra yang terkasih,
Anakdomba yang kudus;
Jemaat disisi kanan mimbar
Dia Mempelai sorgawi;
tiap orang harus tahu!

BERKAT
PF

Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya:
“TUHAN MEMBERKATI ENGKAU DAN MELINDUNGI ENGKAU
TUHAN MENYINARI ENGKAU DENGAN WAJAH-NYA DAN MEMBERI ENGKAU
KASIH KARUNIA
TUHAN MENGHADAPKAN WAJAH-NYA KEPADAMU DAN MEMBERI ENGKAU
DAMAI SEJAHTERA.”

NYANYIAN JEMAAT: GB 402c “AMIN”

---Saat Teduh dan Salam Persekutuan---
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