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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 DAN UNGKAPAN SITUASI  
P2 Selamat Pagi… 

       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 Hari 
Minggu Adven Pertama, 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” 

        
 

AJAKAN BERIBADAH 
P2           Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus: 

Marilah BERDIRI menyambut Firman Tuhan yang akan dibawa masuk ke dalam ruang ibadah, 
sambil menyanyikan pujian.... 
 

MENGHADAP TUHAN 
 

NYANYIAN JEMAAT:  KJ 33 : 1, 3 “SUARAMU KUDENGAR” 
(Bait pertama & Refrein oleh seluruh jemaat, bait ketiga Calon warga sidi jemaat)  
Do = es 3 ketuk 

 

1.  SuaraMu kudengar memanggil diriku, 
  supaya "ku di Golgota dibasuh darahMu! 

 

  Refrain: 
  Aku datanglah, Tuhan, padaMu; 

  dalam darahMu kudus sucikan diriku. 
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---Alkitab, sebagai simbol kehadiran TUHAN, dibawa masuk ke dalam ruang ibadah--- 

3.  Calon Sidi Jemaat  Kaupanggil diriku, supaya kukenal 

    iman, harapan yang teguh, dan kasihMu kekal. Refr, ..... 
 

V O T U M  

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

 
J 1    .  7  |    1    .    || 

       A      -       min.     

NAS PEMBIMBING         Yohanes 15 : 16-17 

PF Nas Alkitab yang membimbing kita masuk Minggu Adven Pertama ini adalah: 

“Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku 
telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilakan buah dan 

buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-

Ku, diberikan-Nya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu: Kasihilah 

seorang akan yang lain.” 

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 22 : 1 “BESAR DAN AJAIB” 

 
 

Duduk 
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PENGAKUAN DOSA 
P2 :  Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah mengaku       
            akan  dosa- dosa kita : 
 

Ya Bapa Mahakudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepada-Mu, 

seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah  bersalah, 

baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan; kami gagal untuk berbuat 

yang baik. 

-----Saat hening, umat mengaku secara pribadi----- 

P2 Segala kekurangan kami sebagai orang percaya; kelemahan iman, 
kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih; pelanggaran dan kelalaian. Kami 

mengaku Kepada-Mu, 

 

-----Saat hening, umat mengaku secara pribadi----- 

P2 Segala kekurangan kami sebagai UmatMu yang telah kau kuduskan di dunia      

           ini; salah paham dan perselisihan; pementingan diri, iri hati dan saling benci.  
           Kami mengaku kepada-Mu, 

 

-----Saat hening, umat mengaku secara pribadi----- 

P2 Segala kekurangan kami sebagai Gereja yang telah kau utus untuk ke dalam  
            dunia; ketidak-beranian untuk berkata benar; ketertutupan dan ketidak- 

            jelasan dalam kesaksian. Kami mengaku kepada-Mu, 
 

-----Saat hening, umat mengaku secara pribadi----- 
 

P2  Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa; sucikan dan  

baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, 

Juruselamat dunia. Amin 

BERITA ANUGERAH 

PF  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan 

berita   anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Yohanes 1 : 9  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. 

 J  SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.  
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NYANYIAN JEMAAT:  GB 40 : 1 “KASIH DARI TUHANKU”  
Do = D 6/8 

 
 

 
 

PERINTAH HIDUP BARU 

PF Marilah kita BERDIRI dan mendengarkan Firman Tuhan yang menunjukkan 

cara hidup untuk dilakukan dalam hari-hari sepanjang minggu yang akan 
datang.  

Firman Tuhan tertulis dalam 1 Korintus 15 : 58 yang menyatakan:………. 
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh 

hidup dan kesaksian kita di dunia. 
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NYANYIAN JEMAAT: GB 245 : 1 “HIDUPKU DISENTUH OLEH KASIH TUHAN ” 

 

 
 

Duduk 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA EPIKLESE  
     PEMBACAAN ALKITAB 

PF       Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan. Maranatha!  
 

J    NYANYIAN JEMAAT GB 398a  "MARANATHA” 
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P3 Bacaan Alkitab hari ini dari 2 Korintus 8 : 1- 9 yang  menyatakan.....Demikian 

Firman Tuhan 

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

 

NYANYIAN JEMAAT: GB 392B  KEPADAMU PUJI-PUJIAN 
Do = Bes 4/4 

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan: 

Ya Bapa, Put'ra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya. 
                   Duduk 

KHOTBAH     

Saat Teduh 

JAWABAN JEMAAT 
 

NYANYIAN JEMAAT:  KJ 178 : 1, 2  “KAR'NA KASIHNYA PADAKU” 

do = bes 3 ketuk 
 

1.  Kar'na kasihNya padaku 
  Yesus datang ke dunia; 

  Ia t’lah memb’ri hidupNya 

  gantiku yang bercela. 
 

  Refrein: 
  O, betapa mulia dan ajaib kuasaNya! 

  Kasih Jurus"lamat dunia menebus manusia. 

 
2.  Dengan sabar dan hikmatNya 

  Yesus pimpin hidupku; 
  Firman dan kebenaranNya 

  itulah peganganku. Refr … 

PENEGUHAN WARGA SIDI 
PENGAKUAN IMAN  (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman  Rasuli)  

duduk 
DOA SYAFAAT   (diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan, KJ 475) 
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UNGKAPAN SYUKUR   
P4    Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan  

dengan memberi persembahan kepada-Nya.  

Dengarlah nas Alkitab  Ulangan 8 : 17 - 18 yang menyatakan "Maka janganlah 
kaukatakan dalam hati-mu : Kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang 
membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada 
TUHAN, Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk 
memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang 
diikrarkanNya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini.”             
Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara. 

NYANYIAN JEMAAT:  GB 77 : 1  “PERSEPULUHANMU” 
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---Jemaat diberikan kesempatan untuk membawa Persembahan Khusuus 

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

       

DOA SYUKUR 

P4  : Jemaat, marilah membawa persembahan kita dengan doa syukur secara 

bergantian:  

Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik 
dan indah dalam kehidupan kami.  

Sebahagian dari pemberianMu kami serahkan kembali kepadaMu. 
Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai tanda pengakuan kami 

bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa dan roh 

serta harta yang ada pada kami.  
Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai tanda syukur dan terima 

kasih sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. 
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Umat Terimalah persembahan ini, ya Tuhan, sebagai tanda iman, 
sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan 

segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu kuatir untuk memberi, 
berbagi 

dan berkorban. Berkatilah persembahan yang kami kumpulkan ini, ya 

Tuhan, 
untuk keperluan perluasan kerajaanMu di dunia ini. 

Semua AMIN. 
Duduk 

PENGUTUSAN 
 
WARTA JEMAAT 

AMANAT PENGUTUSAN 

 PF       :  Saudara-Saudara, Tuhan telah mengurapi kita dengan kuasa Roh Kudus,  
             pergilah,      

beritakanlah kabar sukacita, dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan 
Saudara/i, Ingatlah pesan Tuhan dalam KOLOSE 2 : 6-7  “Kamu telah 
menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di 
dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, 
hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan 
kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.”     

 
NYANYIAN JEMAAT:  PKJ 182 : 1, 4 “KU UTUS KAU” 

 
1. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

4.  Kuutus 'kau, tinggalkan ambisimu, 
  padamkanlah segala nafsumu, 

  namun berkaryalah dengan sesama. 

  Kuutus 'kau; bersatulah teguh. 
 

  Coda: 
  Kar'na Bapa mengutusKu, Kuutus 'kau. 
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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 401 “AMIN YA BENAR ADANYA” 
 

           Amin, Amin. Ya benar adanya, amin. 

 Amin, Amin. Ya benar adanya, amin. 
 

 

---Salam Persekutuan--- 
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