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P E R S I A P A N 
- Doa pribadi warga jemaat 
- Prokantor mengajarkan jemaat menyanyikan lagu-lagu baru 

- Seluruh pelayan berdoa di konsistori  
 
UCAPAN SELAMAT DATANG 

P2  Selamat pagi/sore/malam, dengan penuh sukacita dan dalam persekutuan 

Kasih Tuhan, kami menyambut umat Tuhan yang hadir pada saat ini.  
  Majelis Jemaat yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di Minggu I 

Adven, Semoga ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan kepada Tuhan. 
Pelayan Firman pada ibadah ini adalah ………… 

        (P2 turun dari mimbar kecil dan menyalakan lilin, sambil diiringi oleh nyanyian 
GB 127:1.) 

      

  GB 127 : 1 “SATU LILIN KITA NYALAKAN”  
               (Dinyanyikan oleh Pemandu Lagu, diulang oleh seluruh Umat) 

 
 
AJAKAN BERIBADAH 
P2 Memasuki masa raya Adven ke I, marilah bersama mengakui segala 

kelemahan kita, ketidak-mampuan untuk melakukan kebenaran firman-Nya. 
Mari sambut Yesus Sang Putra Adven yang telah membebaskan kita dari 
dosa. 

 (hening…) 

 Jemaat yang Tuhan kasihi marilah kita berdiri menyambut Tuhan 

yang hadir  melalui  Firman  dengan menyanyi bersama dari ... 
 
 

M E N G H A D A P   T U H A N 
 

KJ 1 : 1, 2 “HALELUYA! PUJILAH” 
(refrein & bait pertama dinyanyikan oleh Jemaat, bait kedua secara bergantian) 

Do=F 4 ketuk 
Jemaat       Reff: 
     Haleluya! pujilah 
     Allah yang Agung, Maha Esa! 
     Dalam Kristus kita kenal 
     Allah yang hidup, Bapa kekal! 
 
1.      Langit buana semesta 
     Patut memuji kuasaNya 
     Karna berkat-Nya tak henti 
     limpah kasih-Nya tak terperi Reff. 
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Prosesi Firman Tuhan dibawa masuk 
 
2.  Laki-Laki  Wahai dunia, soraklah 

     Angkat suaramu, nyanyilah 
Perempuan  Tabuhlah tifa dan gendang 
     Iringi puji dalam tembang Reff. 

 
VOTUM 
PF  Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit  
           dan bumi. (Mzm. 124:8) 
J  1    .    |    1    .    || 

     A      -       min.     
 
NAS PEMBIMBING 
PF Roma 15 : 12 - 13 “Dan selanjutnya kata Yesaya: Taruk dari Pangkal Isai 

akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan 
kepada-Nyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, 
sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai 
sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh kudus kamu 
berlimpah-limpah dalam pengharapan.” 

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

Yesus Kristus, menyertai kamu. (1 Korintus 1:3) 
J    Dan menyertaimu juga. 

 
KJ 20 : 1, 2, 5  “O HARI ISTIRAHAT” 
(bait pertama dinyanyikan oleh jemaat, bait kedua secara bergantian & bait kelima oleh 
jemaat) 

do = e 4 ketuk 
1. Jemaat  O Hari Istirahat, ceria dan cerah, 
     pelipur hati sarat, o Hari mulia! 
     Bernyanyilah semua bersatu menyembah: 
     "Kudus, kudus, kuduslah" kepada Yang Esa. 
 
2. Laki-Laki   Padamu, Hari Ahad, terciptalah terang 
          dan Kristus, Jurus"lamat, t"lah bangkit dan menang; 

    Perempuan   padaMu pun terjadi Roh Kudus diberi: 
      sempurna tiga kali terangmu berseri. 
 
5. Jemaat   Sentosa Hari Tuhan membimbing umatNya 
      menuju perhentian, tempat sejahtera. 
      Terpuji Allah Bapa dan Put"ra TunggalNya 
      dan Roh Pengantar Sabda, Ketiga yang Esa! 

Duduk 

PENGAKUAN  DOSA   
(P2 menunggu seluruh jemaat tenang dan siap mengaku dosa)  
 P2 :    Jemaat Tuhan! 

   Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah 
mengaku akan dosa-dosa kita : 
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 Kasihanilah kami, ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah 
pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami 
seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. 
Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kamidan senantiasa bergumul 
dengan kesalahan kami, jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan 
baharuilah batin kami dengan Roh yang teguh.jangan membuang kami 
dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripada 
kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang 
daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan Roh kerelaan. Demikianlah 
pengakuan kami! Dengarlah, ya Tuhan. 

 
KJ 29 : 1, 3 “DI MUKA TUHAN YESUS” 
(dinyanyikan oleh jemaat, dengan setengah suara.)                                     

la = c 4 ketuk 
 

1.  Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku. 
  Kubawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. 
 
3.  Di muka Tuhan Yesus 'ku insaf akan salahku; 
  bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. 
 
BERITA  ANUGERAH 
PF Tuhan berfirman dalam ROMA 4 : 7-8 yang menyatakan : 

Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, 
dan ditutupi dosa-dosanya; Berbahagialah manusia, yang 
kesalahannya tidak diperhitungkan TUHAN kepadanya.” 
Berdasarkan Firman Tuhan itu, sebagai Pelayan Yesus Kristus, kami 
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, 
Anak dan Roh Kudus. 

J     Syukur kepada Tuhan, Amin. 

 
KJ 47 : 1, 4 “PUJILAH” 
(bait pertama dinyanyikan oleh jemaat) 

la = e4 ketuk 
 
1.  Pujilah, pujilah, pujilah Sang Bapa, Pencipta semesta! 
  Pujilah, pujilah, pujilah Sang Bapa, Pencipta semesta! 
 
4.   Pujilah, pujilah, pujilah Allah, Tritunggal mulia. 
  Pujilah, pujilah, pujilah Allah, Tritunggal mulia. 
 
PERINTAH  HIDUP BARU   
PF Sebagai umat yang telah ditebus dan diampuni, respon yang patut kita 

berikan kepada Tuhan adalah sikap hati yang baru, dengan bersedia 
memberikan diri untuk melaksanakan kehendak Kristus.  

 Jemaat Tuhan, mari berdiri...   
 Dengarkanlah perintah hidup baru, sebagaimana yang dibacakan dari  
          Galatia 5 : 22 - 23, yang menyatakan demikian ... 

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 
hidup dan kesaksian kita di dunia. 
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KJ 46 : 1, 5  “BESARKAN NAMA TUHAN” 
(bait pertama dinyanyikan oleh seluruh Jemaat, bait kelima secara bergantian) 

la = d 2 ketuk 

 
1.  Jemaat  Besarkan nama Tuhan, Haleluya; 
      kasihNya tak berkurang, Haleluya! 
      Sekalipun keluhan menimpa umatNya, 
      berkatNya ditemukan, Haleluya! 
 
5.  Laki-Laki    Besarkan nama Tuhan, Haleluya; 
  Perempuan   di dunia serukan kemuliaanNya! 
  Presbiter   JanjiNya dikukuhkan demi manusia: 
  Jemaat     besarkan nama Tuhan, Haleluya! 
 

KESAKSIAN PUJIAN  
                                                                                                                                            

P E M B E R I T A A N   F I R M A N 
DOA EPIKLESE  

PF.  …………………………. 

PEMBACAAN  ALKITAB 

PF Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan: .. Maranatha! 
  GB 398a MARANATHA  

 
 
P3  Bacaan Alkitab hari ini dari MALEAKHI 3 : 1 - 5 yang menyatakan…  
          Demikianlah pembacaan Alkitab. 
PF     Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di      
           dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 

KJ 474  “KEPADAMU PUJI-PUJIAN” 
      KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, 

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

K H O T B A H   “MEMURNIKAN DAN MEMBAWA SEJAHTERA” 
 

***Saat Teduh*** 
 

J A W A B A N   U M A T 
 
 
 KJ 87 :1, 5  “GAPURAMU LAPANGKANLAH” 
(Baik Pertama dinyanyikan Jemaat, bait kelima secara bergantian) 

Do=F  6 ketuk 
 



hal 6 

 

1.  Jemaat   Gapuramu lapangkanlah 
       menyambut Raja mulia, 
       Sang Maharaja semesta 

       dan Jurus"lamat dunia; 
       sejahtera dibawaNya. 
       Dengan meriah nyanyilah, 
       "Terpuji Penebus, 
       Gembala yang kudus." 
 
5.  Laki-Laki  Ya Kristus, Jurus"lamatku, 
       kubuka hati bagiMu. 
  Perempuan  Ya Tuhan, masuk dan beri 
       pengasihanMu tak henti 
  Presbiter  dan Roh Kudus jadikanlah 
       Penunjuk jalan yang baka. 
  Jemaat   NamaMu, Penebus 
       terpujilah terus! 
 
PENGAKUAN  IMAN                                                                                                                        
PF Jemaat, silahkan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala 

waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli. 
Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata :  

PF & J  AKU PERCAYA KEPADA ALLAH,  ……dst.                                                             
                                                                     Duduk   
DOA SYAFAAT 
PF      ………………………………………………………….. 
    ya Tuhan, dalam pengasihanMu kami mohon : 
J    Dengarlah Doa Kami 
PF Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan  Juruslamat, yang 

telah mengajar kami berdoa : 
PF & J   Bapa kami yang di Sorga ……………….. (Di akhiri doxology)    

 
KESAKSIAN PUJIAN 
PENGUCAPAN SYUKUR 
P4      Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada 
         Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab  

        "Mazmur 50:14 yang menyatakan "Persembahkanlah syukur sebagai 
korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Mahatinggi!" 
Tuhan memberkati persembahan saudara. 

KJ 367 : 1, 2, 6 “PADAMU, TUHAN DAN ALLAHKU” 
(bait pertama dan bait keenam dinyanyikan oleh jemaat, bait kedua dinyanyikan secara bergantian) 

do = c 3 ketuk 
 
1.  Jemaat  PadaMu, Tuhan dan Allahku, 
     kupersembahkan hidupku: 
     dariMu jiwa dan ragaku, 
    hanya dalamMu "ku teduh. 
    Hatiku yang Engkau pulihkan 
    padaMu juga kuberikan. 
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---Jemaat diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membawa Persembahan          

   Khusus (Persembahan Persepuluhan,Persembahan Syukur,dll) ke Kotak  
Persembahan yang tersedia. Setelah itu menyanyikan bait selanjutnya--- 

 
2.  Kantoria   Di dalam Yesus Kaunyatakan, 

       ya Bapa, isi hatiMu: 
  Laki-Laki  curahan kasih, kesukaan 
       Engkau limpahkan bagiku. 
  Perempuan  Andaikan orang menyadari, 
       niscaya, Tuhan, Kau dicari. 

 
---Jemaat memberikan persembahan melalui pundi persembahan 

                                             yang diedarkan oleh Majelis Jemaat bertugas--- 

 
6.  Jemaat  Ya Yesus, namaMu kiranya 

   dalam hatiku tertera, 
   supaya kasih selamanya 
  dalam hidupku nyatalah: 
  Seluruh kata dan kerjaku 
  biar penuh dengan namaMu! 
 

Doa Persembahan Syukur  

Mari berdiri... untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa 
syukur: 
YA TUHAN, TERIMALAH PERSEMBAHAN SYUKUR YANG TELAH KAMI KUMPULKAN 
DEMI MENDUKUNG PEKERJAANMU YANG DILAKSANAKAN GEREJAMU. PAKAILAH 
PERSEMBAHAN INI BAGI PELAYANAN KASIH DEMI MEMULIAKAN NAMAMU DAN  
DAMAI SEJAHTERA UNTUK SESAMA YANG MENDERITA. AMIN ! 

duduk 
 
KESAKSIAN PUJIAN                                                                                                                                      
 

P E N G U T U S A N 
WARTA JEMAAT 
P6 …………… 
 
AMANAT PENGUTUSAN                   
                                                                                                   Berdiri 
 
PF  Jemaat yang dikasihi Tuhan 

   Ingatlah pesan Tuhan dalam Kitab Yesaya 61:1-2, yang menyatakan :  
             “Roh Tuhan ALLAH ada padaku , oleh karena TUHAN telah mengurapi aku; 

Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-
orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk 
memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada 
orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan 
tahun rahmat TUHAN dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur 
semua orang berkabung.”    
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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. 

 
KJ 432 : 1, 2  “JIKA PADAKU DITANYAKAN” 
(bait pertama dinyanyikan oleh seluruh jemaat, bait kedua secara bergantian) 

do = f 4 ketuk 
1.   Jika padaku ditanyakan 
  apa akan kub'ritakan pada dunia 
  yang penuh penderitaan, 
  'kan kusampaikan kabar baik 
  pada orang-orang miskin, 
  pembebasan bagi orang yang ditawan; 
  yang buta dapat penglihatan, 

  yang tertindas dibebaskan; 
  sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. 
  K'rajaan Allah penuh kurnia 
  itu berita bagi isi dunia. 
 
2.  Laki-Laki  Jika padaku ditanyakan 
       apa akan kusampaikan 
       pada dunia yang penuh dengan cobaan, 
  Perempuan  aku bersaksi dengan kata, 
       tapi juga dengan karya 
       menyampaikan kasih Allah yang sejati. 
  Presbiter  T'lah tersedia bagi kita 
       pengampunan dan anug'rah, 
       kes'lamatan dalam Kristus, PuteraNya. 
  Semua   K'rajaan Allah penuh kurnia 
       itu berita bagi isi dunia. 
 
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.” 

 
GB 402C “AMIN”  

 
 

 
(Jemaat tetap berdiri sampai para pelayan berdiri di depan pintu) 


