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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
P2

Selamat pagi...
Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Hari Minggu
Adven Kedua, dalam Ibadah Hari Minggu jam 09.00 ini akan dilaksanakan Ibadah Hari
Minggu Tema Khusus dalam rangka masa Adven.
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 kedua, kita menyatakan ungkapan sukacita
melalui salam persekutuan (jemaat berjabat tangan dengan disebelah kiri dan kanan)
Pemberita firman pada ibadah hari minggu tema khusus ini disampaikan oleh Pdt. John F.
C. Pattiasina.

UNGKAPAN SITUASI (Oleh Seorang Warga Jemaat)
Masa Adven adalah masa empat minggu sebelum hari Natal.
Lilin yang akan dinyalakan, mau mengajak umat Tuhan supaya tersadar bahwa Yesus
Kristus yang kita rayakan kedatanganNya, akan kembali datang sebagai seorang Raja.
(Warga jemaat yang ditunjuk turun menyalakan dua lilin, sambil diiringi oleh GB 127:2,
lalu kembali ke mimbar)
GB 127 : 2
“SATU LILIN KITA NYALAKAN”
Dua lilin kita nyalakan
menyinari hati sedih.
Di tengah-tengah kegelapan
nur iman tetap berseri.
Kita sering terlena, dan seakan-akan menyia-nyiakan waktu yang kita miliki, tanpa kita
sadari bahwa waktu Tuhan semakin dekat.
Untuk itu, marilah kita datang dengan ungkapan syukur dan sembah kita kepada Tuhan
dan Raja kita.
GB 131 : 1
“ADVENTUS MENGINGATKAN”
(Bait pertama oleh Kantoria, diulang kembali oleh seluruh umat)
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MENGHADAP TUHAN
AJAKAN BERIBADAH
P2 : Saudara terkasih, setiap tahun kita merayakan minggu-minggu adven. Sebagai umat
Kristus, kita mau menghayati masa raya adven dengan membawa seluruh hidup ini
kepadaNya. Tema yang diangkat untuk direnungkan umat Tuhan dalam Ibadah Hari
Minggu Tema Khusus ini adalah “SaatNYA Sudah Dekat”.
Mari kita bernyanyi... ... ...

NYANYIAN JEMAAT:KJ 84 : 1 dan 3 “YA YESUS, DIKAU KURINDUKAN”
(Bait pertama dinyanyikan secara bergantian, bait kedua oleh seluruh jemaat)
1. Laki2
Ya Yesus, Dikau kurindukan, lipurkan lara batinku;
Prmp
Seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganMu.
Kantoria Bahagia, Terang sorgawi, Engkau Harapan dunia:
Semua terbitlah, Surya Mahakasih, dan jiwaku terangilah!
---Alkitab, sebagai simbol kehadiran TUHAN, dibawa masuk ke dalam ruang ibadah--3.

Puaskanlah, ya Jurus"lamat, seluruh kerinduanku.
Dengan rendah, jernih, dan taat hatiku siap bagiMu;
hendak padaMu kuabdikan perananku di dunia;
cemas dan duka Kausingkirkan: ya Yesus, mari, masuklah!

VOTUM
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, yang menjadikan langit dan
bumi. (Mzm. 124:8)
J
1 . | 1 . ||
A min.
NAS PEMBIMBING
1 Tesalonika 5:5-6
PF “Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orangorang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti
orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar.”
SALAM
PF
J

Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai kamu.
DAN MENYERTAIMU JUGA

NYANYIAN JEMAAT: PKJ 2:1,2 “MULIA, MULIA NAMANYA”
(Bait Pertama bergantian, diulang kembali menggunakan lirik Bahasa Inggris)
Prmp
Mulia, mulia namaNya.
Bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah!
Laki2
Mulia, kekuasaanNya
Memb'ri berkat bagi jemaat,
Bersyukurlah!
Semua
Reff
Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus.
Dialah selamanya Sang Raja benar!
Mulia, mulia namaNya!
Sang Penebus, Mahakudus, Mahabesar.
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Majesty, worship his majesty;
Unto Jesus be all glory, honor, and praise.
Majesty, kingdom authority,
Flow from his throne unto his own, his anthem raise.
So exalt, lift up on high the name of Jesus.
Magnify, come glorify Christ Jesus, the King.
Majesty, worship his majesty,
Jesus who died, now glorified, King of all kings.

Duduk
PENGAKUAN DOSA
P2

: Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati marilah
mengaku akan dosa-dosa kita :
Bapa Mahakudus penderitaan yang kami alami terkadang kami mempersalahkan orang
lain.
Disaat kami alami kesusahan hidup acapkali pikiran kami menjadi sesat.
Bahkan kami sulit untuk bersyukur.
Atas semua kesalahan dan pelanggaran yang kami buat, ampunilah kami.
NYANYIAN PENGAKUANKJ 37a : 1 ”BATU KARANG YANG TEGUH”
Batu Karang yang teguh, Kau tempatku berteduh.
Kar"na dosaku berat dan kuasanya menyesak,
oh, bersihkan diriku oleh darah lambungMu.
Dalam setiap gumul juang kehidupan, kami lemah dan tidak mampu untuk merasakan
tanganMu yang penuh berkat.
Ya Bapa sumber hikmat, berikanlah kekuatan-Mu, serta tolonglah kami anak-anakMu
yang lemah.
NYANYIAN PENGAKUANKJ 37a : 2 ”BATU KARANG YANG TEGUH”
Walau aku berjerih dan menangis tak henti
apapun usahaku, tak menghapus dosaku.
Hanya oleh kurbanMu Kaus"lamatkan diriku.
Didalam kebersamaan dengan sesama, kami cenderung iri hati dan menjadi pribadi yang
egois. Bahkan kesalah-pahaman dan perbedaan justru menjadikan kami menyimpan
dendam. Atas sikap kami yang tidak bersahabat, ampunilah kami.
NYANYIAN PENGAKUANKJ 37a : 3 ”BATU KARANG YANG TEGUH”
Tiada lain kupegang, hanya salib dan iman;
dalam kehampaanku kudambakan rahmatMu.
Tanpa Dikau, Tuhanku, takkan hidup jiwaku.
Jadikanlah hidup kami menjadi baru dan kuduskanlah dengan darah putraMu Yesus
Mesias. Amin.
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BERITA ANUGERAH
PF

J

Kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat,
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Yohanes 1:5-7
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.
SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.

NYANYIAN JEMAAT:  KJ 395 : 1,3 & 4 “BETAPA INDAH HARINYA”
1.
Laki2
Betapa indah harinya
saat kupilih penebus
Prmp
alangkah sukacitanya
"ku membritakannya terus
Semua Reff:
Indahlah harinya
Yesus membasuh dosaku.
"Ku diajari penebus
berjaga dan berdoa terus.
Indahlah harinya
Yesus membasuh dosaku.
3.

Prmp
Laki2

4.

Betapa indah janjiNya
yang t"lah mengikat hatiku;
kub"ri kasihku padaNya
serta menyanyi bersyukur!
Reff:

Kantoria Sudah "ku jadi milikNya,
Ia pun milikku kekal.
Semua Yakin penuh "ku ikutlah:
suara Tuhan kukenal
Reff:

PERINTAH HIDUP BARU
PF
Marilah kita berdiri untuk mendengar Perintah Hidup Baru seperti
Tertulis dalam Efesus 4 : 17-23 yang menyatakan:……….
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh
hidup dan kesaksian kita di dunia.
NYANYIAN JEMAAT: KJ 46 : 1, 2 “BESARKAN NAMA TUHAN”

1.

Besarkan nama Tuhan, Haleluya;
kasihNya tak berkurang, Haleluya!
Sekalipun keluhan menimpa umatNya,
berkatNya ditemukan, Haleluya
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2.

Dib'rinya hidup baru, gelap menjadi t"rang;
sabdaNya besertamu di ngarai yang kelam.
Hai kamu yang selalu padaNya berpegang,
tak usah ragu-ragu: tuntunanNya tent"ram!

Duduk
⌘Kesaksian Pujian

PEMBERITAAN FIRMAN
DOA EPIKLESE
PEMBACAAN ALKITAB
PF
Marilah kita berdiri untuk mendengar Firman Tuhan.Maranatha!
J
NYANYIAN JEMAAT GB 398a "MARANATHA"
P3
Bacaan Alkitab hari ini dari Surat Roma 13: 11-14 yang menyatakan...
(Pembacaan oleh salah seorang Jemaat)
PF
Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah
syukur kepada Allah.
NYANYIAN JEMAAT: GB 392A KEPADAMU PUJI-PUJIAN
Do = d MM ±112

Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan:
Ya Bapa, Put'ra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi.

Duduk
KHOTBAH

“SaatNya sudah dekat”
Saat Teduh

JAWABAN JEMAAT
NYANYIAN JEMAAT: PKJ 274 : 1 & 2 “PAKAILAH WAKTU ANUG’RAH TUHANMU”
1.
Pakailah waktu anug'rah Tuhanmu
hidupmu singkat bagaikan kembang.
Mana benda yang kekal di hidupmu?
Hanyalah kasih tak akan lekang.
Refr:
Tiada yang baka di dalam dunia,
s'gala yang indah pun akan lenyap.
Namun kasihmu demi Tuhan Yesus
sungguh bernilai dan tinggal tetap.

2.
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Jangan menyia-nyiakan waktumu,
hibur dan tolonglah yang berkeluh.
Biarlah lampumu t'rus bercahaya,
muliakanlah Tuhan di hidupmu. Refr.

PENGAKUAN IMAN (Jemaat berdiri & mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli)
duduk
DOA SYAFAAT (diakhiri Doa Bapa Kami, doxologi dinyanyikan, KJ 475)
⌘Kesaksian Pujian
UNGKAPAN SYUKUR
P4

Saudara-saudara, marilah kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan, dengan memberi
persembahan kepada-Nya.
Dengarlah nas Alkitab dalam kitab 1 Tawarikh 16:29: “Berilah kepada TUHAN kemuliaan
nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia! Sujudlah menyembah
kepada TUHAN dengan berhiaskan kekudusan.”
Tuhan memberkati Saudara dan persembahan Saudara.

NYANYIAN JEMAAT: PKJ 149 : 1, 2 dan 3 “UCAP SYUKUR PADA TUHAN”
1.
Ucap syukur pada Tuhan kar'na kita dis'lamatkan olehNya.
Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagiNya.
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.

Nyanyikanlah dengan riang kar'na kasih setia Tuhan, nyanyilah.
Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagiNya.
Jemaat memberikan persembahan melalui Kantong persembahan
yang diedarkan oleh Majelis Jemaat bertugas.

3.

Muliakan nama Tuhan kar'na kuasanya abadi, muliakan.
Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagiNya.

DOA SYUKUR
P4

: Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur
yang kita ucapkan berbalasan:
Ya Tuhan, kasihMu setinggi langit dan setiaMu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami
dipenuhi dengan kasihMu dan melimpah dengan berkatMu. KepadaMu kami serahkan
persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam
nama Yesus terimalah syukur kami.

Umat

Ya Kristus, Tuhan kami. Kami bersyukur memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan
mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta
urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan
untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin.

Duduk
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PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
AMANAT PENGUTUSAN
PF

: Saudara – saudara seiman !
Ingatlah pesan Tuhan dalam Injil LUKAS 21:34, yang menyatakan :
“Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta
kepentingan-kepentingan duniawi dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh
ke atas dirimu seperti suatu jerat.”
Jemaat Tuhan mari BERDIRI, Pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, berjagajagalah dan nyatakan firman Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari.

NYANYIAN JEMAAT: KJ 339 : 1 & 5 “MAJU LASKAR KRISTUS”
(Dinyanyikan secara bergantian)
1.

5.

Kantoria Maju, laskar Kristus, lawan kuasa g"lap!
Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap!
Laki2
Rajamu sendiri jalan di depan;
majulah, iringi panji cemerlang!
Semua

Refr:
Maju, laskar Kristus, lawan kuasa g"lap!
Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap!

Prmp

Kar"na itu, maju! Ikut salib t"rus,
turutlah memuji Raja Penebus:
"Hormat, kemuliaan, Tuhan, t"rimalah!"
Insan dan malaikat sujud menyembah.
Refr:

Laki2
Semua

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 402c “AMIN”

---Saat Teduh dan Salam Persekutuan---
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