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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 malam... 

Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Hari 
Minggu Adven Keempat, dalam Ibadah Hari Minggu jam 19.00 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 
L1  Minggu-minggu dari Adven yang merupakan masa penantian dimana di dalamnya 

kita akan memperingati kedatanganNya sekaligus menantikan kedatanganNya 
kembali. Minggu Adven hingga Natal merupakan masa-masa perenungan, 
pengakuan,pertobatan dengan sungguh-sungguh sehingga kita memasuki masa-
masa penantian kedatangan Tuhan kembali dengan berhiaskan kekudusan dan 
kemuliaan-Nya. 

 

Jemaat  Kita menantikan Dia, sambil mempersiapkan diri kita melalui pengamalan sikap 
hidup kita, biarlah sikap hidup kita menjadi Ibadah yang Aktual bagi kemuliaan 
nama Tuhan. 

 
P2  (Membaca Yesaya 40:3-5b dengan lantang!) 
  Ada suara yang berseru-seru: "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk TUHAN, 

luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita! Setiap lembah harus 
ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan; tanah yang berbukit-bukit harus 
menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran; maka 
kemuliaan TUHAN akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya 
bersama-sama.” 

 
  (P2 turun menyalakan empat lilin, sambil diiringi oleh GB 127:4, lalu kembali ke 

mimbar kecil) 
   Jemaat Menyanyi GB 127 : 4 “SATU LILIN KITA NYALAKAN” 
   (Dinyanyikan dua kali, pertama oleh kantoria,kedua oleh seluruh jemaat) 
   Empat lilin kita nyalakan 
   bagai bintang-bintang cerah 
   Siaplah hai segenap alam 
   dan bernyanyi "Maranata! 
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MENGHADAP TUHAN 
 
AJAKAN BERIBADAH 
P2 : Kabar sukacita yang disampaikan malaikat kepada Yusuf dan Maria serta para 

gembala adalah sapaan damai sejahtera sebab hakikat-Nya adalah Damai 
Sejahtera.  
Ia menjangkau seluruh keberadaan manusia dan menyatakan bahwa karya 
keselamatan-Nya tidak tertunda. Kabar sukacita yang diterima manusia adalah 
Terang yang menghalau kegelapan sebab Terang tidak pernah bersatu dengan 
kegelapan.  
Mari berdiri menyambut Firman yang menjadi manusia dan hadir di tengah-
tengah kita dengan menyanyi bersama ... 
 
NYANYIAN JEMAAT:  KJ 87:1, 2 & 5 “GAPURAMU LAPANGKANLAH” 
(Bait Pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua dan kelima secara bergantian) 

  
Gapuramu lapangkanlah, menyambut Raja mulia, 

 Sang Maharaja semesta dan Jurus"lamat dunia; 
 sejahtera dibawaNya. Dengan meriah nyanyilah, 
 "Terpuji Penebus, Gembala yang kudus." 
 

---Alkitab, sebagai simbol kehadiran TUHAN, dibawa masuk ke dalam ruang ibadah--- 

 
 PF  Benar dan adil hukumNya, 
 Laki2  dan rahmat lambang kuasaNya! 
 PF  MahkotaNya kekal kudus, 
 Prmp  keretaNya lemah lembut. 
 Semua  Berakhirlah keluh kesah. 
   Dengan meriah soraklah, 
   "Terpuji Penebus, 
   Penolong yang kudus." 
 
 Laki2  Ya Kristus, Jurus"lamatku, 
 Prmp  kubuka hati bagiMu. 
 Laki2  Ya Tuhan, masuk dan beri 
 Prmp  pengasihanMu tak henti 
 Semua  dan Roh Kudus jadikanlah 
   Penunjuk jalan yang baka. 
   NamaMu, Penebus 
   terpujilah terus! 
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V O T U M  
PF  Ibadah Hari Minggu Adven keempat ini ditahbiskan dengan pengakuan:  

Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan 
bumi. (Mzm. 124:8) 

J 1    .    |    1    .    || 
          A      -       min.     
  

NAS PEMBIMBING                             Filipi 2:15-16 
PF “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, 
sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari 
Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah.” 

 

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

Kristus menyertai kamu. 
J DAN MENYERTAIMU JUGA 
 

NYANYIAN JEMAAT:GB 130 : 1 dan 2 “SORAKLAH HAI UMATNYA”  
(Bait pertama oleh Kantoria, bait kedua dinyanyikan oleh seluruh Jemaat) 
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 Siapakah Sang Raja mulia 
yang memasuki pintu gerbang? 
Dia jaya, Tuhan semesta! 
Dialah perkasa di perang. 
Tiup suling, tabuhlah gendang, 
sambut Raja damai, Pemenang! 
Refr. 

Duduk 

PENGAKUAN DOSA 
P.2. : Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Allah sebab sesungguhnya Ia 
tahu apa yang telah kita lakukan.  
Kami berseru kepada-Mu dan memohon kiranya rahmat-Mu menjangkau dan 
memulihkan kami sebab kami tidak berdamai dengan sesama, padahal itu yang 
Tuhan kehendaki.  
  
Umat : AMPUNILAH KAMI YA TUHAN, SEBAB KAMI MEMENDAM BENCI, KAMI 
MENYIMPAN DENDAM, MASA ADVEN MENJADI TIDAK BERARTI.  
P.2. : Kami mengakui kegagalan kami sebagai presbiter dalam menjaga ajaran 
yang benar sebab kami sendiri tidak pernah mau belajar dan bangga dengan 
rutinitas pelayanan kami. Ampunilah kami ya Allah.  
 
Umat : AMPUNILAH KAMI YA TUHAN, SEBAB KADANG KAMI MENGHAKIMI 
PRESTASI SESAMA KAMI DAN TERJEBAK DALAM PERSETERUAN DALAM SUNYI.  
 
P.2. : Kami mengakui kegagalan kami yang tidak peka terhadap derita sesama yang 
mengalami bencana alam. Kami hanya peka terhadap kepentingan kami dan 
bukan kepentingan Tuhan.  
 
Umat : AMPUNILAH KAMI YA TUHAN DAN KASIHANILAH KAMI SESUAI KASIH 
KARUNIA YANG BESAR DARI TUHAN.  
 
P.2. : Perbaruilah pikiran dan perasaan kami sehingga kami pantas berdiri di 
hadapan kesucian-Mu dan layak meneruskan kabar pengampunan bagi sesama.  
 
Semua : AMIN. 
 
NYANYIAN PENGAKUAN:  KJ 25 : 1,2 & 3 “YA ALLAHKU, DI CAHYAMU” 
(Dinyanyikan ½ suara, bait pertama oleh Kantoria, bait kedua dan ketiga oleh seluruh jemaat) 

1. Ya Allahku, di cah"yaMu tersingkap tiap noda. 
 Kaulihatlah manusia penuh lumuran dosa. 
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2. Di cah"yaMu mesti redup semarak bintang-bintang; 
ke manakah manusia? Dosanya tak terbilang. 

 

3. KepadaMu tujuanku! Kau tak membuang aku. 
PutraMulah selamanya Jalanku ke takhtaMu. 
 

BERITA ANUGERAH 

PF  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, 
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kisah para 
Rasul 13 : 38-39a “Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah 
maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap 
orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa,…”  
 
Berdasarkan Firman Tuhan itu, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami 

  memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama 
  Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 
J  SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.  
 
NYANYIAN JEMAAT:   PKJ 239 : 1, 2 & 3 “PERUBAHAN BESAR” 
(Bait Pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua dan ketiga secara bergantian) 
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 2.  Laki2  Aku tobat, kembali ke jalan benar 
     Kantoria sejak Yesus di hatiku; 
     Perempuan dan dosaku dihapus, jiwaku segar 
     Kantoria sejak Yesus di hatiku. 
     Semua  Refr: 

Sejak Yesus di hatiku, 
sejak Yesus di hatiku, 
jiwaku bergemar 
bagai ombak besar 
sejak Yesus di hatiku. 

  
3. Prmp  Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku, 
    Semua  sejak Yesus di hatiku; 
    Laki2  aku riang gembira berjalan terus 
    Semua  sejak Yesus di hatiku. 
  Refr. 
 

PERINTAH HIDUP BARU 

PF Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti 
Tertulis dalam 1 Korintus 1:5-9  yang menyatakan:………. 
“Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal: dalam segala 
macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian 
tentang Kristus, yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak 
kekurangan dalam suatu karuniapun sementara kamu menantikan penyataan 
Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada 
kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. 
Allah, yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan Anak-Nya Yesus 
Kristus, Tuhan kita, adalah setia.” 

Roh Kudus yang menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 
hidup dan kesaksian kita di dunia. 
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 NYANYIAN JEMAAT:  KJ 356 : 1 & 2 “TINGGALLAH DALAM YESUS” 
 (Dinyanyikan secara bergantian) 

1. Presbiter Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridNya, 
Laki2  b"lajarlah Firman Tuhan, taat kepadaNya. 

      Presbiter Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasaNya. 
      Semua  Dialah Pokok yang benar, kitalah rantingNya. 
 

2. Kantoria Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, 
Peremopan asal dengan setia tinggal di dalamNya. 

      Laki2  Tinggallah dalam Yesus, muliakan namaNya: 
      Semua  hidup berlimpah kurnia hanya di dalamNya 

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     Bacaan Alkitab hari ini dari Surat 1 Tesalonika 5:16-24 yang  menyatakan... 
   

PF     Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan    
                 ucaplah syukur kepada Allah. 

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     “PERSIAPKANLAH DIRI KITA BAGI TUHAN” 

 
Saat Teduh 
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JAWABAN JEMAAT 
 
NYANYIAN JEMAAT:     GB 117 : 1,2,12 & 13 “AJAR KAMI MELAKUKAN FIRMANMU” 
(Bait pertama oleh kantoria, bait kedua oleh seluruh jemaat, bait selanjutnya secara bergantian) 

1.  Ajar kami melakukan 
        firman-Mu, Tuhan, 
        dalam kata dan tindakkan 
        turut maksud-Mu. 
 

2. Ajar kami hidup rukun, 
damai dan tent"ram, 
pun di mana karni ada 
nyata kasih-Mu. 
 

   12. Laki2  Ajar kami tak andalkan 
            kuasa dunia, 
          Prmp tapi mau bergantung pada 
           kuasa kasih-Mu. 
 

   13. Prmp Utus kami, Jurus"1amat, 
     jadi saksi-Mu, 
          Laki2 memb'ritakan kes"lamatan 
     bagi dunia. 
 

PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  
duduk 

DOA SYAFAAT   (diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan, GB 389a) 
 
⌘ Kesaksian Pujian 
 
UNGKAPAN SYUKUR   
P4      Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan, dengan 

memberi persembahan kepada-Nya.  
  Dengarlah nas Alkitab dalam kitab Ratapan 3:22-23 "Tak berkesudahan kasih setia 

TUHAN, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi; besar kesetiaan-
Mu!" 

  Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 
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NYANYIAN JEMAAT:  PKJ `149 : 1, 2  & 3 “UCAP SYUKUR PADA TUHAN” 
(Bait pertama oleh seluruh jemaat, bait kedua dan ketiga secara bergantian) 

 
 

---Jemaat diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membawa Persembahan Khusus 
(Persembahan Persepuluhan,Persembahan Syukur,dll) ke Kotak Persembahan yang 

tersedia. Setelah itu menyanyikan bait selanjutnya--- 
 
Prmp Nyanyikanlah dengan riang 

kar'na kasih setia Tuhan, nyanyilah. 
Semua Senandungkan lagu baru, 

senandungkan lagu baru bagiNya. 
 

---Jemaat memberikan persembahan melalui Kantong persembahan  
yang diedarkan oleh Majelis Jemaat bertugas--- 

 

Laki2 Muliakan nama Tuhan 
kar'na kuasanya abadi, muliakan. 

Semua Senandungkan lagu baru, 
senandungkan lagu baru bagiNya. 

 

DOA SYUKUR 
P4  : Mari  berdiri  untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa    
                  syukur yang kita ucapkan bergantian, Hati kami bersyukur ya Tuhan, atas  
                  anugerahMu bagi kami. Engkau memanggil serta membaharui hidup kami agar   
                  kudus, menyerupai diriMu. Doronglah kami dengan kekuatan kasih atas  
                  pembaruan yang telah Engkau kerjakan di dalam kami, untuk menyatakan iman  
                  dan pengharapan bagi dunia yang sedang Engkau pulihkan ini.  
Jemaat   : DALAM KRISTUS, TUHAN YANG KAMI NANTIKAN KEDATANGAN-NYA KEMBALI,  
                   KAMI BERDOA.  
Semua : AMIN! 

Duduk 
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PENGUTUSAN 
WARTA JEMAAT 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF  : Saudara – saudara  !  
Kini tiba saatnya untuk kembali dalam kehidupan kita masing-masing, ingatlah 
pesan   Tuhan dalam Surat 1 Petrus 4:2 “supaya waktu yang sisa jangan kamu 
pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah.” 

    
Jemaat Tuhan mari BERDIRI, Pergilah dan sampaikanlah kepada sesama Kasih 
Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita dan lingkungan masyarakat, 
bangsa dan negara. 

 
NYANYIAN JEMAAT:  KJ 424 : 1, 3 & 4  “YESUS MENGINGINKAN DAKU” 
(Bait pertama oleh kantoria dan jemaat, bait ketiga dan keempat secara bergantian) 

      
       Kantoria Yesus menginginkan daku 

      bersinar bagiNya, 
     Jemaat di mana pun 'ku berada, 
   'ku mengenangkanNya. 
 
   Refr: 
   Bersinar, bersinar; 
   itulah kehendak Yesus; 
   bersinar, bersinar, 
   aku bersinar terus. 

     
      Laki2 Ku mohon Yesus menolong 
   menjaga hatiku. 
      Perempuan agar bersih dan bersinar 
   meniru Tuhanku. 

      Semua Refr 
 
 

      Presbiter Aku pun ingin bersinar 
   dan melayaniNya, 
      Semua hingga di sorga 'ku hidup 
   senang bersamaNya. 
   Refr 
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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--- 


