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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... 
  Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat 

beribadah di Hari Minggu Adven Ketiga. Nama Adven diambil dari 
kata Latin Adventus yang artinya adalah Kedatangan.  
Dalam masa Adven umat Kristen menyiapkan diri untuk 
menyambut Natal dan memperingati kelahiran dan kedatangan 
Yesus yang kedua kalinya pada akhir zaman. 
Marilah,  dalam memasuki masa adven ketiga, kita menyatakan 
ungkapan sukacita melalui salam persekutuan (jemaat berjabat 
tangan dengan disebelah kiri dan kanan) 
Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pdt.... 

UNGKAPAN SITUASI  

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 131 : 4 “ADVENTUS MENGINGATKAN” 

Berjaga dan berdoa, 
siapkan dirirnu, 
‘kan datang dari sorga 
sang Hakim mulia, 
yang akan menghakimi 
seisi dunia milik-Nya. 
 
(P2  menyalakan dua lilin, sambil diiringi oleh GB 127:3, lalu kembali ke mimbar) 
 
NYANYIAN JEMAAT  GB 127 : 3 “SATU LILIN KITA NYALAKAN” 
   (Dinyanyikan seluruh jemaat) 
 

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

P2 Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir ditengah 
persekutuan kita, kita mengangkat pujian untuk menyambut 
Tuhan…. 

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

 
NYANYIAN JEMAATKJ 91 : 1,2, 3  “PUTRI SION, NYANYILAH” 
(Bait Pertama seluruh Jemaat, bait kedua oleh Laki-Laki dan bait ketiga oleh perempuan) 

do = e 2 ketuk 

1.  Jemaat   Putri Sion, nyanyilah; 
       soraklah, Yerusalem! 
       Mari sambut Rajamu. 
       Raja Damai t’rimalah! 
       Putri Sion, nyanyilah; 
       soraklah, Yerusalem! 
 
2. Laki-Laki  Hosiana, Putra Daud, 
      umatMu berkatilah! 
         Dirikanlah takhtaMu 
      mahatinggi, mulia. 
         Hosiana, Putra Daud, 
      umatMu berkatilah! 
 

(Prosesi Firman Tuhan dibawa masuk ruang Ibadah) 
 

3. Perempuan Hosiana, Putra Daud, 

      Salam, Raja mulia. 
      Raja Damai abadi, 

      Putra Allah yang kekal. 
      Hosiana, Putra Daud, 

      Salam, Raja mulia! 
 

VOTUM 
PF  Ibadah Hari Minggu ADVEN ketiga 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 
PF Yohanes 14 : 27 “Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai 

sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak 
seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan 

gentar hatimu. 
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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. 
 
NYANYIAN JEMAAT: PKJ 60 : 1, 2, 3 “HAI UMAT MANUSIA”  
(Bait Pertama seluruh Jemaat, bait kedua secara bergantian) 

 
 

2.  Laki-Laki    Terima Tamu Agung, siapkan jalanNya! 
         Semua batu sandung singkirkan segera. 
  Perempuan  Timbunilah lembah, ratakanlah yang tinggi, 
         Yang bengkok dan yang miring luruskan bagiNya! 
 
3.  Perempuan  Tuhan "kan meninggikan yang suka merendah; 
  Laki-Laki    olehNya disingkirkan yang angkuh bermegah. 
  Presbiter    Yang tulus hatinya niscaya dilayakkan 
  Jemaat     Menyambut kedatangan Sang Raja Mulia. 

 
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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    Ya Allah Mahakudus.... 
Pada hari yang Kausucikan ini kami berhimpun bersama, seraya 
mengakui dosa dan kejahatan, yang kami lakukan bertentangan 
dengan kehendakMu.  
Kami meragukan pemeliharaanMu dan menggantungkan harapan 
pada kekuatan sendiri.  
Akhirnya kami gagal, putus asa dan tidak menemukan jalan 
keluar atas masalah keluarga dan pekerjaan. 
Ya Tuhan, dengarlah pengakuan kami. 

 
PKJ 27 : 1 “TUHAN, KAMI BERLUMURAN DOSA”    
(dinyanyikan oleh seluruh jemaat dan dinyanyikan setengah suara) 

    Tuhan, kami berlumuran dosa. 
  Tuhan, sudilah ampuni kami. 
    Kami saling mencurigai, saling memfitnah, saling menyakiti hati    
    sesama di dalam rumahtangga maupun Gereja.  

Hal itu menghambat kemajuan pekerjaanMu, pelayanan dan 
kesaksian  menjadi terbengkalai, ya TUHAN, ampunilah kami.  

 
GB 27 : 2 “YA TUHAN, KAMI MENGAKU” 
(dinyanyikan oleh seluruh jemaat dan dinyanyikan setengah suara) 

 Tuhan, harta kami musnah sudah. 
Tuhan, hati masih milik kami. 
Sayangilah kami kembali dan bawalah ke dekatMu, agar kami 
menerima rahmat kebajikanMu, ya Bapa Mahakudus.  
Pulihkan keadaan kami, umatMu ini serta pakailah kami untuk 
memberitakan kemurahanMu yang telah Kaunyatakan di dalam karya 
Yesus Kristus, Tuhan kami. 

 
GB 27 : 3 “YA TUHAN, KAMI MENGAKU” 
(dinyanyikan oleh seluruh jemaat dan dinyanyikan setengah suara) 

   Tuhan, sudi ampuni mereka. 
   Tuhan, Kau yang tahu perbuatannya. 

 
BERITA  ANUGERAH 

PF Tuhan berfirman dalam 1 YOHANES 1 : 9 yang menyatakan : 
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan 
adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan 
menyucikan kita dari segala kejahatan. 
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. 
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NYANYIAN JEMAAT: GB 230 : 1, 2 “DALAM BIMBANG DAN RESAH” 
 (bait pertama dinyanyikan oleh kantoria, Refrein seluruh jemaat, bait kedua dinyanyikan 
oleh jemaat) 

 

 
 

2.  Jemaat  Dalam dunia yang kelam 
      kuasa dosa membayangi, 
      aku ingin Kau tetap sertaku 
      Datanglah, ya Tuhanku, 
      singkirkanlah kabut dosa 
      dan terangi jalan hidupku. Refr,... 
 
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 1 Yohanes 2 : 15 - 17, yang menyatakan demikian ... 
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Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 

 
NYANYIAN JEMAAT: GB 381 : 1, 4 “KEMULIAAN BAGI ALLAH” 
 (bait pertama dan keempat dinyanyikan oleh jemaat) 

  Do = F  
1.  Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi 
  dan damai sejahtera di bumi 
  di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. 
 
4.  Hanya Kau yang Mahasuci, hanya Kau yang Mahatinggi 
  ya Yesus Mesias, Tuhan kami, 
  beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapa-Mu! 
 
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 ZEFANYA 3 : 9 - 15 yang 

menyatakan…  
          Demikianlah pembacaan Alkitab. 
 
PF     Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di      
           dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 

 GB 392A  “KEPADAMU PUJI-PUJIAN” 
        Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 
    Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 
 
K H O T B A H   “MANUSIA BERKESEMPATAN UNTUK HIDUP DI DALAM      
                          DAMAI SEJAHTERA” 
 

***Saat Teduh*** 
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J A W A B A N   U M A T 
 
NYANYIAN JEMAATGB 126 : 1, 2  “DAMAI SEJAHTERA” 
 (Refrein, bait Pertama dan  kedua dinyanyikan oleh seluruh Jemaat) 

Do=D  6/8 

1. Jemaat   Damai sejahtera dib'rikan Tuhan padaku; 
      sungguh kurasakan melimpah di hatiku. 
      Kepada sesama harus 'kuberi, 
      biar semua orang, rasakan damai-Nya. 
      Damai sejahtera dib'rikan Tuhan padaku; 
      sungguh 'ku rasakan melimpah di hatiku. 
      'Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, 
      supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya. 
 
2. Laki-Laki   Damai sejahtera mulai dari diriku, 
        damai di dunia itulah harapanku. 
    Perempuan  Dengan Allah Bapa, mari satulah, 
        kita membawa damai ke dalam dunia. 
    Presbiter   Damai sejahtera mulai dari diriku, 
        di tiap langkahku, ikrarku tetap teguh. 
    Semua     Setiap hari hidupku s"lalu membawa damai kekal 
        Damai di dunia mulai dari diriku. 
 
Sakramen Baptisan Kudus (Khusus jam 09.00 WIB) 

Peneguhan Sidi (Khusus jam 16.00 WIB) 

 

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.                                                              
                   

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 
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PENGUCAPAN SYUKUR 

P4 Saudara-saudara, Marilah kita menyatakan syukur kepada 
TUHAN di dalam ibadah ini melalui persembahan guna 
mendukung pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab 
dalam   

             2 Korintus 9 : 7 – 8 “Hendaklah masing-masing 
memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan 
sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi 
orang yang memberi dengan sukacita.  Dan Allah 
sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada 
kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam 
segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam 
pelbagai kebajikan”. 
Berdasarkan firman TUHAN itu, marilah kita sampaikan dengan 
penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadaNya. 
 

NYANYIAN JEMAAT:  GB 77 : 1, 2  “PERSEPULUHANMU” 
(Bait pertama dan refrein dinyanyikan oleh jemaat, bait kedua secara bergantian) 

Do=E 4/4 
 

1. Jemaat  Persepuluhanmu hendaklah kau beri 
     Kepada Allah, Sumber berkat. 
     Persepuluhanmu yang akan kau beri 
     Itulah persembahan kudus. 
     Marilah memberi persepuluhanmu, 
     Dari hasil jerih payahmu, 
     Apa yang kau beri kepada Tuhanmu. 
     Dialah Sumbernya. 
 
     Jemaat Refrain: 
     Persepuluhan bagi Allahmu, 
     Beri dengan tulus hatimu. 
     Janganlah kau kuatir akan hari esokmu. 
     Ia menjagamu. 
     Persepuluhan dari tanganmu 
     asalnya juga dari Tuhanmu 
     Dan Ia sanggup melipatgandakan yang kau b'ri 
     itulah janji-Nya. 

Umat memberikan persembahan khusus 
(Persepuluhan,Persembahan Syukur, dll) . 

Setelah terkumpul, pundi Persembahan Ibadah Hari Minggu diedarkan, setelah 
terkumpul seluruh jemaat menyanyi bait selanjutnya 
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2. Laki-Laki   Persepuluhanmu yang sudah kau beri 
        memuliakan Sang Pemberi. 
    Perempuan  Persepuluhanmu yang sudah kau beri 
        menjamin hidup sesamamu. 
    Presbiter   Persepuluhanmu yang sudah kau beri 
        menjadi akta di hidupmu; 
    semua   percayalah teguh Tuhan Sang Pemberi 
        menjamin hidupmu. Refr, .... 
 

DOA PERSEMBAHAN  
P4: Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini 

kepada Tuhan dalam doa syukur: 
Ya Tuhan, kasihMu setinggi langit dan setiaMu sampai keawan-
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, terimalah syukur kami.  

 
Jmt. Ya Kristus, Tuhan kami, kami bersyukur dan memuji namaMu 

karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda 
kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi  yang 
mengelola dan menggunakannya supaya sesuai kehendakMu dan 
untuk pekerjaan memuliakan namaMu. Amin. 

duduk 
                                                                                                                                     

P E N G U T U S A N 
 

WARTA JEMAAT 

P6 …………… 
AMANAT PENGUTUSAN                  

                                                                                                                
                                                                                                                 Berdiri 

PF      Jemaat yang dikasihi Tuhan 
      Pergilah dan sampaikanlah kepada sesama Kasih Allah yang begitu 

besar dalam kehidupan kita dan lingkungan masyarakat, bangsa 
dan negara. Ingatlah Nas Alkitab yang tertulis... 

 
 NYANYIAN JEMAAT:    PKJ 274 : 1, 3  “PAKAILAH WAKTU ANUGERAH TUHANMU” 
(bait pertama dan refrein dinyanyikan oleh Jemaat, bait ketiga secara bergantian) 
Do = es 4 ketuk 

1. Jemaat   Pakailah waktu anug'rah Tuhanmu 
      hidupmu singkat bagaikan kembang. 
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      Mana benda yang kekal di hidupmu? 
      Hanyalah kasih tak akan lekang. 

   Jemaat   Refrein: 
      Tiada yang baka di dalam dunia, 
      s'gala yang indah pun akan lenyap. 
      Namun kasihmu demi Tuhan Yesus 
      sungguh bernilai dan tinggal tetap. 

3. Laki-Laki    Karya jerihmu demi Tuhan Yesus 
        ‘kan di hargai benar olehNya. 
   Perempuan  Kasih yang sudah kau tabur di dunia 
        nanti kau tuai di sorga mulia. 

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 402a “AMIN”  

 
 
 
 
 
 
 

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