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1.

PERSIAPAN DAN PENJELASAN IBADAH
o Ibadah Pelkat akan diberikan pilihan melalui Aplikasi Zoom maupun secara
manual(softcopy tata ibadah dan renungan disediakan)
o Ibadah akan dimulai tepat pukul 19.00, link Zoom akan dibuka 30 menit
sebelumnya.
o Persiapkan ruangan selayaknya untuk beribadah.
o Persiapan Alkitab, Sabda Bina Umat, persembahan dan gawai(gadget) yang
dapat mendukung untuk melakukan peribadahan.

Untuk dibacakan Pelayan Liturgi
o Bapak/Ibu yang mengikuti melalui aplikasi Zoom mohon
memperhatikan posisi kamera, tingkat penerangan,
audio(selama ibadah berlangsung harap microfon dimatikan
kecuali ada interaktif)
o Persembahan Ibadah dapat diberikan melalui amplop yang
dikumpulkan ke Kantor Majelis Jemaat atau Transfer Bank
Rakyat Indonesia nomor rekening 2005-01-000052-56-0,
atau juga dapat melalui QRIS yang tersedia.
o Selamat beribadah.
Ungkapan Situasi

(Pelayan Liturgi)

Putaran waktu yang mengiringi perjalanan hidup, adalah penyataan kasih
sayang Tuhan kepada umatNya dalam waktu yang terus bergulir hingga
terus nampak karya Allah.
Kita yang tengah menapaki ujung dunia, adalah orang yang tak perlu
bertanya mengapa harus berjumpa banyak peristiwa?
Sebab hari-hari seperti air mengalir, dan setiap orang percaya membawa
kabar baik penuh harap. ‘
Sebagai orang-orang yang dikasihi Allah, dalam kepastian iman akan janji
penyertaanNya, marilah! Petiklah kecapi dan mainkan gambus sepuluh
tali, Tuhan Allahmu adalah yang Maha perkasa.
Ajaklah semua ciptaan dari segala penjuru, biar Utara tetap bergirang,
biar Selatan menikmati perayaan, Timur menceritakan berkat sepanjang
umur, dan Barat menyanyikan anugerah.
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Sebab kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, selalu dibarui setiap hari
menjadi baru.
Minggu ADVEN Ketiga sudah tiba!

MENGHADAP TUHAN
NYANYIAN UMAT

KJ 87 : 1 “GAPURAMU LAPANGKANLAH”

do = G 3 ketuk
1.

Gapu-ramu la-pa-ngkanlah
me-nyambut Ra-ja mu-lia,
Sa-ng Ma-hara-ja se-mesta
dan Ju-rus-"lamat du-nia;
sejah-tera diba-waNya.
Dengan me-riah nya-nyilah,
"Terpuji Pe-nebus,
Gembala ya-ng kudus."

Pembacaan Mazmur ➔ MAZMUR 139 : 13 - 18 (secara bergantian, oleh yang
ditentukan sebelumnya)
(duduk)

NYANYIAN UMAT
Do=E

KJ 91 : 1 “PUTRI SION, NYANYILAH”

2 ketuk

1. Pu-tri Si-on, nya--nyilah;
so--raklah, Yeru--salem!
Ma-ri sambut Ra--jamu.
Ra--ja Damai t"ri-malah!
Pu-tri Sion, nya--nyilah;
so--raklah, Yeru--salem!
PEMBERITAAN FIRMAN
Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus (oleh Pelayan Firman)
Pembacaan Alkitab ➔ Matius 3:1-12
……………………………………………………………………
Pelayan Firman : Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus,
“MARANATHA”
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 GB 398a “MARANATHA”

(duduk)
KHOTBAH

(saat teduh)
JAWABAN UMAT

NYANYIAN UMAT
Do = F 4 ketuk

KJ 357 : 1,2 “DENGAR PANGGILAN TUHAN”

1. Dengar panggilan Tuhan,
dan oleh kuasaNya
kau jadi anak Tuhan,
pelayan umatNya.
2. Gunakanlah bakatmu,
pemb"rian kasihNya;
amalkanlah karyamu
bagi manusia.
DOA SYAFAAT (diakhiri DOA BAPA KAMI…..doxologi)
PENGUCAPAN SYUKUR
Ajakan Memberi

Pelayan Liturgi :
Mari kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan sesuai
dengan firman Tuhan yang berkata: “Dan inilah perintah-Nya itu: supaya kita
percaya akan nama Yesus Kristus, Anak-Nya, dan supaya kita saling
mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita.” (I
Yohanes 3:23
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NYANYIAN UMAT
Do = G 4 ketuk

KJ 299 : 1 “BERSYUKUR KEPADA TUHAN”

1. Bersyukur kepada Tuhan,
bersyukur kepada Tuhan
sebab Ia baik.
Bersyukur kepada Tuhan.

Doa Persembahan
Pelayan Liturgi :
Marilah kita BERDOA untuk mendoakan persembahan yang telah dikumpulkan
ini, agar TUHAN berkenan atasnya dan memberkati penghidupan kita. Mari
berdoa :Tuhan Yesus terima kasih atas penyertaanMu yang tak henti-hentinya
Engkau curahkan bagi kami. Kami telah/akan memberikan persembahan
sebagai ungkapan syukur kami, kiranya Engkau memberkati persembahan
yang kami berikan kepadaMu baik secara langsung maupun online.
Curahkanlah berkatMu kepada kami semua agar kiranya kami dapat terus
merasakan kasihMu kepada kami. Kiranya persembahan yang telah kami
berikan juga dapat menyenangkan hatiMu. Dalam nama Tuhan Yesus kami
telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
PENGUTUSAN
Warta Jemaat

Amanat Pengutusan ➔
Pelayan Firman :
Pada Minggu Adven ketiga, kita telah mendengar Firman
Tuhan, untuk menyadari bahwa Tuhan menghendaki hidup
kita melayani DIA sang pemberi kehidupan ini.
Marilah kita memaknai minggu-minggu adven ini tentang
persiapan menyambut kedatangan sang pemilik kehidupan:
Pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Pikirkanlah
Kebenaran! Katakanlah Kebenaran! Lakukanlah kebenaran
dan singkapkanlah kebenaran!
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NYANYIAN PENGUTUSAN KJ. 426 : 1 “KITA HARUS MEMBAWA BERITA”
do = E 4 ketuk
1. Kita harus membawa berita
pada dunia dalam gelap
tentang kebenaran dan kasih
dan damai yang menetap,
dan damai yang menetap.
Refrein:
Karna g"lap jadi remang pagi,
dan remang jadi siang t"rang.
Kuasa Kristus "kan nyatalah,
rahmani dan cemerlang.
Berkat Tuhan
Pelayan Firman:

Tuhan menyertaimu hari ini,
menyentuh dan memegang hidupmu dengan Damai,
Tuhan memberkati hatimu dengan Kasih, dalam KesetiaanNya.
Tuhan menghiburmu, besertamu,
memberkati kita semua dengan sukacita iman.
Amin.

Semua :

menyanyikan “Amin, Amin, Amin” (KJ 478a)

~ SAAT TEDUH ~
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