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PERSIAPAN 
 Doa Jemaat Pribadi 

 Doa Konsistorium seluruh petugas Ibadah 

 Latihan Lagu-Lagu yang dipakai dalam Ibadah 

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 yang didalamnya kita juga akan melaksanakan Sakramen Perjamuan 

Kudus.  
  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:  Sakramen Perjamuan merupakan perayaan atas kematian dan kebangkitan Yesus 

Kristus. 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…) 

 

MENGHADAP TUHAN 

 
P2 Umat Tuhan mari berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di 

tengah-tengah persekutuan kita. 
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NYANYIAN MENGHADAP TUHAN KJ 33:1,3 & 5, 6  “SUARAMU KUDENGAR” 

(Bait Pertama bergantian dan kelima bergantian, bait ketiga bait keenam 

dan refrain oleh seluruh umat) 

1. Laki2 SuaraMu kudengar  
Prmp memanggil diriku, 
Semua supaya "ku di Golgota dibasuh darahMu! 
Refrain: 
Aku datanglah, Tuhan, padaMu; 
dalam darahMu kudus sucikan diriku. 

3. Kaupanggil diriku, supaya kukenal 
iman, harapan yang teguh, dan kasihMu kekal. 
Refr.  

 
(Prosesi Firman Tuhan dibawa masuk ruang Ibadah) 
 

5.  Prmp Ya Yesus, Kauberi  
Laki2 jaminanMu tetap: 
Semua kepada orang beriman janjiMu "kan genap! 
Refr. 

6.  Terpuji Penebus, terpuji darahNya, 
terpuji Kristus, Tuhanku, dalamNya "ku benar! 

 

V O T U M  

PF : Ibadah Hari Minggu ADVEN Pertama ini ditahbiskan dengan pengakuan:  
  Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan bumi. 

(Mzm. 124: 8) 
U : 1   .  7 . | 1  .  ║ 
    A  -      MIN 
 

NAS PEMBIMBING                 
Nas Pembimbing dalam Liturgi Adven Pertama ini dikutip dari Yohanes 3:16 
“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-
Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan 
beroleh hidup yang kekal.” 
 
  

SALAM 
PF : Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. (Yudas 1:2) 
U : Serta melimpah atasmu juga. 
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NYANYIAN JEMAAT: KJ 157 : 1, 2 “INSAN, TANGISI DOSAMU”      

 1.  Insan, tangisi dosamu! Ingatlah, Kristus menempuh 
   jalan penuh sengsara dan bagai hamba terendah 
   Ia kosongkan diriNya menjadi Perantara. 
   Yang mati dihidupkanNya, yang sakit disembuhkanNya, 
   yang hilang Ia cari, berkurban diri akhirnya, 
   memikul dosa dunia di atas kayu salib. 

 2.  Syukur, pujian dan sembah kepada Dia angkatlah 
   yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, 
   pikullah salib dan beban dengan bersukacita! 
   KasihNya perkenalkanlah dan dalam kuasa namaNya 
   kalahkanlah yang jahat. Ingat darahNya yang kudus, 
   yang bagi Allah, Bapamu, berharga tinggi amat! 

Duduk 

PENGAKUAN DOSA 

P2 :  Tuhan Maha Murah!. Kami mengakui segala kegagalan kami terlalu banyak.   

              Kami menyakiti-Mu dalam pikiran, kata serta perbuatan. 

NYANYIAN JEMAAT PKJ 37 : 1, 2  “BILA KURENUNGKAN DOSAKU” 
(dinyanyikan ½ suara, Bait Pertama Oleh Laki-laki, bait kedua oleh perempuan, 
refrain oleh seluruh umat) 
1. Bila kurenung dosaku padaMu, Tuhan, 

Yang berulang kulakukan dihadapanMu, 
Refr. 
Kasih sayangMu perlindunganku. 
Di bawah naungan sayapMu damai hatiku. 
Kasih sayangMu pengharapanku. 
Usapan kasih setiaMu s'lalu kurindu. 

2. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, 
Iri hati dan benciku kadang menjelma.  

         Refr. 

P2 :  Inilah kami anak-anakMu ya Bapa. Kami menyadari dosa dan kesalahan serta 
ketidaktaatan kami. Kami sadari kelalaian kami, karena tidak menjalankan tugas 
pelayanan di dalam keluarga, gereja dan masyarakat. Kami mohon belas kasih-
Mu dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus dan Pengantara kami kini dan 
sepanjang segala masa. Amin. 

BERITA ANUGERAH 

PF     Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita 

Anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Roma 4 : 7-8 
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  Berdasarkan Firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami 
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak 
dan Roh Kudus. 

U     SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.  

NYANYIAN JEMAAT: PKJ 46 : 1, 2 “DARI KUNGKUNGAN DUKA KELAM” 
do = g 6 ketuk 

1. Prmp      Dari kungkungan duka kelam,  
Laki2      ya Tuhanku, "ku datanglah, 
Prmp      masuk terangMu bebas senang,  
Laki2      "ku datang padaMu. 
Semua       Dari beban kesakitanku masuk ke dalam kekuatanMu; 
       dalam derita aku datang, ya Yesus, Tuhanku. 

2. Laki2      Dari dera kepapaanku,  
Prmp      ya Tuhanku, "ku datanglah, 
Laki2      dan mengecap kekayaanMu,  
Prmp      "ku datang padaMu. 
Semua      Dari cela keaibanku pada salibMu "kuberteduh, 

     dalam dosaku aku datang, ya Yesus, Tuhanku. 
 

PERINTAH HIDUP BARU 
PF  Marilah berdiri… dengarlah perintah hidup baru sebagai tujuan Perjanjian Tuhan 

seperti tertulis dalam I Petrus 3:8-13 yang demikian bunyinya… 
  Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita 

dan di seluruh dunia. 

NYANYIAN JEMAAT: GB 89 : 1, 4  “DUNIA INI UNTUK KEMULIAAN TUHAN” 
1.  Laki2      Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan.  
 Semua  Amin. 

Prmp    Kita perbuat apa dengannya?  
Semua  Amin. 
Semua  Amin, amin, amin, amin. 
Presbiter  Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan.  
Semua   Amin. 

4.      Prmp Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan.  
Semua Amin 
Laki2 Kita perbuat apa dengannya?  
Semua Amin. 
Semua Amin, amin, amin, amin. 
PF Tiap waktu untuk kemuliaan Tuhan.  
Semua Amin. 

 Duduk 

PEMBERITAAN FIRMAN 
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DOA EPIKLESE  

PF:    ….. 
PEMBACAAN ALKITAB 

PF       Umat Tuhan mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan .. Maranatha! 
    GB 398a MARANATHA  

P3        :  Bacaan Alkitab hari ini dari MAZMUR 90 : 1-12 yang  
menyatakan..................... 

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

NYANYIAN JEMAAT: GB 392B  “KEPADAMU PUJI-PUJIAN” 

                
                      Duduk 

KHOTBAH........ 

 NYANYIAN RESPONS FIRMAN TUHAN 
  GB 130 : 1, 2  “SORAKLAH HAI UMATNYA” 
 Refr: 
 Soraklah, hai umat-Nya, mari sujud menyembah! 
 Kristus Raja mulia; puji Dia s'lamanya. 

1. Hilangkanlah duka dan beban, 
  mari masuk pelataran-Nya. 
  Persiapkan hati bagi-Nya, 
  madah indah, hai nyanyikanlah! 
  Tiup suling, tabuhlah gendang, 
  sambut Raja damai, Pemenang! 
  Refr. 

2. Segenap gerbang terangkatlah, 
  yang terkunci, hai terbukalah. 
  agar masuk Raja semesta, 
  Raja kemuliaan yang kekal. 
  Tiup suling, tabuhlah gendang, 
  sambut Raja damai, Pemenang! 
  Refr.    
 

~~ SAKRAMEN PERJAMUAN KUDUS ~~ 

PENETAPAN PERJAMUAN 
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PF : Dengarlah Penetapan Perjamuan Kudus sebagaimana tertulis dalam I Korintus 

11:23-29   yang menyatakan … 
PENJELASAN 
PF : Sesungguhnya, roti dan cawan berisi anggur ini merupakan kesaksian tentang 

telah dipulihkannya hubungan manusia dengan Allah yang terputus karena dosa, 
melalui Tuhan kita Yesus Kristus. 

  Melalui perjamuan kudus ini, persekutuan antara Tuhan Yesus dan para murid 
pada Perjamuan Malam Terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya 
di dalam Kerajaan Allah, dimana kita duduk bersama Kristus di perjamuanNya. 

  Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui 
perjamuan kudus ini, sesungguhnya hendak mengingatkan kita kembali pada 
hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada 
terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang 
bersaksi melalui kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan 
Juruselamat kita, Yesus Kristus. 

 
DOA SYUKUR AGUNG 
PF : Mari berdoa : 

  Ya Bapa Mahakudus, Pencipta dan Raja semesta. Kami bersyukur dan memuliakan 
namaMu, sebab kami percaya bahwa Roti dan Anggur dalam cawan ini adalah 
lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus.  

  Melalui Roti dan Anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan 
Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal 
untuk memaklumkan KerajaanMu dan kebesaran pengasihanMu bagi dunia ini, 
dan menjadikan kami milikMu.  

  Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, menegakkan yang tertunduk, 
memulihkan hati yang hancur. Engkau menghibur yang berduka, membebaskan 
yang tertindas dan menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-
bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hambaMu, malaikat dan 
manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir serta seluruh GerejaMu di segala waktu 
dan tempat dan di sorga, kami memuji dan memuliakan namaMu dalam madah 
kebesaran yang tiada hentinya. 

U : Kudus, kudus, kuduslah, Tuhan Yang Mahakuasa, yang sudah ada dan yang ada 
dan yang akan datang. 

PF : Kami memuji namaMu, ya Bapa, karena pemberianMu yang paling utama, 

AnakMu, Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan 
kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak 
bernoda di hadapanMu.  

  Utuslah Roh KudusMu mendiami hati kami, agar kami yang menerima Roti dan 
Anggur dalam cawan ini, benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang 
saling mengasihi dan melayani menurut teladanNya serta membawa damai 
sejahteraMu kepada segala mahkluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini 
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yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka 
kumpulkanlah kami umatMu dari Timur dan Barat dan dari Utara dan Selatan 
dalam Kerajaan AnakMu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juruselamat, yang telah 
mengajarkan kami berdoa: 

PF+U: Bapa kami…  

  (Doxologi  GB 389B KARNA ENGKAULAH) 

   

PENGAKUAN IMAN  : 
PF : Sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan 

Yesus, marilah berdiri… untuk mengaku iman menurut Pengakuan Iman Nicea 
Konstantinopel. 

  Dengan hati dan mulut, masing-masing berkata : 

PF+U:     Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Mahakuasa, Pencipta langit dan bumi, 

segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. 
  Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, 
  yang lahir dari Sang  Bapa  sebelum ada segala zaman, 
  Allah dari Allah, Terang dari Terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, 

  diperanakkan, bukan dibuat, sehakekat dengan Sang Bapa, 
  yang dengan perantaraanNya segala sesuatu dibuat; 
  yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, 
  dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dara Maria dan menjadi  manusia; 

  yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan 
dikuburkan; yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi Kitab-kitab, dan 
naik ke sorga; yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali 
dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati; yang 
kerajaanNya takkan berakhir. 

  Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang 
keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa 
dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan 
perantaraan para nabi. 

  Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli, 
  Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. 
  Aku menantikan kebangkitan orang mati 
  dan kehidupan di zaman yang akan datang.  

Umat Duduk 
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NYANYIAN JEMAAT  GB 97:1,2 “TUHAN YESUS MENGUNDANG KITA” 

    

  
   

—-(Diaken menyiapkan meja – PF dan Sakramen turun dari mimbar)—- 

2.    Tuhan Yesus telah bersabda 
  makanlah, minumlah! 
  Dia jalan keselamatan; 
  ingatlah dan percayalah. 
  Refr. 

 

PELAYANAN PERJAMUAN KUDUS: 
PENGARAHAN HATI 
PF : Supaya kita terpelihara dengan Roti Sorgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati 

dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini; tetapi marilah 
kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan 
Juruselamat kita. 

PF : Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. 

U : Damai sejahtera bagimu (diucapkan sambil berjabat tangan dengan sesama di kiri 

dan kanan) 
 

UNDANGAN 
PF : Marilah … karena segala sesuatu telah tersedia.   
JAMUAN 

PF    (Mengundang anggota sidi jemaat yang akan mengikuti Perjamuan Kudus utk    
            berdiri) 
  (PF mengangkat Roti)  
PF :   Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. 
      Ambillah... (Roti diedarkan, yang sudah mendapat dipersilahkan duduk) 
      Makanlah...(Makan bersama-sama) 

   Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan     
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        sebagai tebusan bagi keselamatan kita. 
  
PF   (mengundang anggota sidi jemaat yang akan mengikuti Perjamuan Kudus utk berdiri) 

  (PF Mengangkat Cawan) 
PF : Cawan minuman ini yang dipakai untuk mengucap syukur adalah   persekutuan    
        dengan darah Kristus. 
   Ambillah... (Anggur diedarkan, yang sudah mendapat dipersilahkan duduk) 
   Minumlah...(Minum bersama-sama) 

Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan  
untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita.   

PEMBACAAN ALKITAB 
PF :  ……  
    Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati 

dan pikiranmu dalam Yesus.  
(meja perjamuan dirapikan, PF naik ke mimbar) 

(Sloki dikumpulkan, setelah itu Persembahan Perjamuan Kudus 
dikumpulkan diiringi instrumentalia) 

 

JAWABAN JEMAAT 
 

NYANYIAN JEMAAT GB 169 : 3 “NUN DIBUKIT YANG JAUH” 
   Indahlah bagiku salib hina keji, 

    berlumuran darah-Nya kudus: 
    hilanglah dosaku, sucilah hatiku 
    berkat korban Yesus Penebus. 

   Refr: 
   Salib itu kujunjung penuh, 
   hingga tiba saat ajalku. 
   Salib itu kurangkul teguh 
   dan mahkota kelak milikku 
 

DOA SYAFAAT                                                                                                     
PF   : ………………… Ya Tuhan dalam pengasihanMu kami mohon 
U     : DENGARLAH DOA KAMI. AMIN 

PENGUCAPAN SYUKUR 
P 4 : Marilah kita persembahkan syukur kepada Tuhan dengan mengingat pesan 

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

 

NYANYIAN JEMAAT:  GB 240 : 1, 2, 3  “KASIH TUHANKU SUNGGUHLAH AJAIB” 
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DO=F 4/4  (Dinyanyikan bergantian berdasarkan posisi duduk/Antifonal) 

1.  (Umat yang berada di sayap kiri ruang Ibadah/yang sejajar pemain musik dan 
pemandu lagu) 

  Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib, 
     bagi umat yang mau percaya pada-Nya. 

  (Umat yang berada di sayap kanan ruang ibadah) 

  Kasih Tuhanku sungguh nyatalah 
     bagi umat yang mau bersandar pada-Nya. 

 Seluruh umat Refr: 
Kasih Tuhanku nyata, tak pernah berubah, 
agung dan besar melebihi s'galanya. 
Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib, 
bagi umat yang mau percaya pada-Nya. 

2.  (Umat yang berada di bawah balkon)   
    Bila kau pergi jauh maupun dekat, 

  ingat Tuhan-Mu "kan menjagamu tetap. 
(Umat yang berada diatas balkon) 
Meskipun berat jalan kau tempuh, 
Tuhanmu tetap "kan menuntun langkahmu. 

  Seluruh umat  Refrain… 

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

Setelah terkumpul, Kantong Persembahan Ibadah Hari Minggu diedarkan, 
setelah terkumpul seluruh jemaat menyanyi bait selanjutnya 

3. Bila kau kerja, pagi dan petang 
   janganlah engkau mengandalkan kuatmu. 
   Jika kau letih badan pun lelah, 
   datang pada-Nya, kau "kan dipulihkan-Nya 
 Refrain... 

DOA PERSEMBAHAN  
P4 : 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 BAGI DAMAI SEJAHTERA UNTUK SESAMA YANG 
MENDERITA. AMIN ! 

Duduk 
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PENGUTUSAN 

WARTA JEMAAT 

AMANAT PENGUTUSAN 

PF : 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:      GB 126 : 1-2  “DAMAI SEJAHTERA” 
1. 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. Damai sejahtera mulai dari diriku, 
 damai di dunia itulah harapanku. 
 Dengan Allah Bapa, mari satulah, 
 kita membawa damai ke dalam dunia. 
 Damai sejahtera mulai dari diriku, 
 di tiap langkahku, ikrarku tetap teguh. 
 Setiap hari hidupku s"lalu membawa damai kekal 
 Damai di dunia mulai dari diriku. 

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.”  

U  :  KJ 478C AMIN, AMIN, AMIN 
 
 
 

 
 

Prosesi keluar (Umat tetap berdiri) 
Saat Teduh (Umat duduk) 

Salam Persekutuan 


