PERSIAPAN
a. Saat Teduh
b. Sebelum ibadah dimulai, organis/pianis memainkan lagu-lagu gerejawi.
c. Lonceng berbunyi.
d. Pembacaan Pokok-pokok Warta Jemaat
Berdiri
1. SERUAN UMAT
PL1 : Sekiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau turun,
U
: sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu
PL1 : seperti api membuat ranggas menyala-nyala
U
: dan seperti api membuat air mendidih –
PL1 : untuk membuat nama-Mu dikenal oleh lawan-lawan-Mu,
U
: sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapan-Mu,
PL1 : karena Engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan,
U
: seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala!
PL1 : Sesungguhnya, Engkau ini murka, sebab kami berdosa;
U
: terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala.
PL1 : Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis
U
: dan segala kesalehan kami seperti kain kotor;
PL1 : kami sekalian menjadi layu seperti daun
U
: dan kami lenyap oleh kejahatan
kami seperti daun dilenyapkan oleh angin.
PL1 : Tidak ada yang memanggil nama-Mu
U
: atau yang bangkit untuk berpegang kepada-Mu;
PL1 : sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami,
U
: dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami.
PL1 : Ya TUHAN, janganlah murka amat sangat
U
: dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya!
PL1 : Sesungguhnya, pandanglah kiranya,
U
: kami sekalian adalah umat-Mu. (Yesaya 64:1-3,5b-7,9)
2. NYANYIAN JEMAAT – “Kepada-Mu Kuberdoa” GB 300:1-2
(prosesi Alkitab – simbol Firman Allah yang siap untuk diberitakan)

Semua

1

Kepada-Mu kuberdoa dan ‘ku pinta:
“Ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku.”
Kar’na ‘ku tahu ‘Kau selalu disisiku.
Oh, Tuhanku, dengarkanlah doaku kepada-Mu.
Kar’na ‘ku tahu, ‘ku tahu pasti, oh, Tuhan,
apapun juga di dunia ini.
Tanpa Kau, Tuhan, semua tak ‘kan berarti.
Oh, Tuhanku, dengarkanlah doaku kepada-Mu.
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Semua

Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu.
Tabahkanlah dan kuatkanlah imanku.
Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu
agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu.
Kar’na ‘ku tahu, ‘ku tahu pasti, oh, Tuhan,
apapun juga di dunia ini.
Tanpa Kau, Tuhan, semua tak ‘kan berarti.
Oh, Tuhanku, dengarkanlah doaku kepada-Mu.

3. VOTUM
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN,
Sang Pemulih dan Sumber sukacita!
U
: (Menyanyikan “Amin” KJ 476b)

4. SALAM
PF : Damai sejahtera Yesus, Mesias yang akan datang, menyertai kita!
U
: Ya, damai-Nya beserta kita!
Duduk
5. LILIN ADVENT I
N1 : Gelap. Semua terasa gelap.
Hidup ini terasa berat untuk aku teruskan.
Apa lagi yang belum aku tanggung?
Penghasilan tidak menentu, walaupun aku sudah berjuang dari pagi
hingga petang di tengah tebaran debu jalanan.
Belum lagi, penyakit berat ini kian menggerogoti aku,
melemahkan sendi-sendiku, mengiris ragaku perlahan dari dalam.
Semua yang aku sayangi pun beranjak mengabaikan aku,
bahkan aku dibiarkan sendirian.
Gelap. Semua terasa gelap.
Seakan aku telah mati, walaupun masih bernapas;
seakan aku buta, meski mata masih terbuka.
Adakah harapan yang tersisa untukku?
Tuhan, izinkan aku melihat secercah saja cahaya kasih-Mu.
Itu cukup bagiku untuk percaya dan bertahan.
Tuhan, secercah saja cahaya-Mu, itu kebahagiaan bagiku.
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N2

: Lilin Advent I yang kita nyalakan ini menjadi simbol tekad kita untuk
teguh dalam pengharapan sambil menantikan cahaya kasih Allah
yang memulihkan. Kita percaya, di tengah berbagai tekanan hidup,
belas kasih Allah bukan janji yang hanya terucap, melainkan sebuah
kenyataan yang pasti tergenapi.
(Lilin Advent I dinyalakan)

6. NYANYIAN JEMAAT – “Satu Lilin” GB 127:1 [2x]
Semua

Satu lilin kita nyalakan, hari Natal sudah dekat.
Lilin ini tanda harapan, janji Tuhan akan genap!

7. PENGAKUAN DOSA
PL2 : Mari kita berdoa.
--- hening ---

Ya Tuhan, beban hidup seringkali membuat kami putus asa dan
meragukan kekuatan kasih-Mu. Kami mohon:
U

: (menyanyikan “Tuhan, Kasihani Kami” KJ 43)
Tuhan, kasihani kami! Kristus, kasihani kami!
Tuhan, kasihani kami!

PL2 : Kami cenderung mempersalahkan Tuhan dan orang lain, namun lupa
mengoreksi diri kami sendiri. Kami mohon:
U

: (menyanyikan “Tuhan, Kasihani Kami” KJ 43)
Tuhan, kasihani kami! Kristus, kasihani kami!
Tuhan, kasihani kami!

PL2 : Terkadang, perbuatan dan perkataan kami menghancurkan
kebahagiaan dan harapan hidup orang lain. Bukannya membawa
cahaya pengharapan, kami malah membuat diri kami dan sesama
menjadi terpuruk dalam gelapnya dosa. Kami mohon:
U

: (menyanyikan “Tuhan, Kasihani Kami” KJ 43)
Tuhan, kasihani kami! Kristus, kasihani kami!
Tuhan, kasihani kami!

PL2 : Amin.
Berdiri
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8. BERITA ANUGERAH
PF : "Bilamana Aku menutup langit, sehingga tidak ada hujan, dan
bilamana Aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan
bilamana Aku melepaskan penyakit sampar di antara umat-Ku, dan
umat-Ku, yang atasnya nama-Ku disebut, merendahkan diri, berdoa
dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat,
maka Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa
mereka, serta memulihkan negeri mereka." (2Tawarikh 7:13-14)
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
U
: Syukur kepada Allah.
(SALAM DAMAI)
9. NYANYIAN JEMAAT – “Kaulah, Ya Tuhan, Surya Hidupku” KJ 405:1,3
Semua

Kaulah, ya Tuhan, Surya hidupku;
asal Kau ada, yang lain tak perlu.
Siang dan malam Engkau kukenang;
di hadirat-Mu jiwaku tenang.

Semua

Kaulah bagiku tempat berteduh;
Kaulah perisai dan benteng teguh.
Sukacitaku kekal dalam-Mu;
Kuasa surgawi, Engkau kuasaku!
Duduk

10. DOA PELAYANAN FIRMAN
11. PEMBACAAN ALKITAB – Mazmur 80
PF : Marilah kita menghayati firman Tuhan dalam kata dan nada.
Solo : Ya TUHAN alam semesta, buat wajah-Mu bersinar!
Pulihkan kami, ya TUHAN, sehingga kami selamat!
U

: (menyanyikan “Refrein Mazmur 80”)
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Solo : Sendengkanlah telinga-Mu, TUHAN, Gembala Israel.
Kau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba.
Tampil bersinarlah, TUHAN, yang duduk atas kerubim.
Tunjukkanlah kuasa-Mu, datang selamatkan kami.
U

: (menyanyikan “Refrein Mazmur 80”)

Solo : Ya TUHAN, Allah semesta, masih berapa lamakah
menyala-nyala murka-Mu, walau umat-Mu berdoa?
‘Kau b’ri mereka makanan roti cucuran air mata.
‘Kau buat kami menjadi bahan olokan musuh kami.
U

: (menyanyikan “Refrein Mazmur 80”)
Ya TUHAN alam semesta, …..

Solo : (Membacakan ayat 9-17)
U

: (menyanyikan “Refrein Mazmur 80”)
Ya TUHAN alam semesta, …..

Solo : Kiranya tangan-Mu, TUHAN, menjaga anak manusia,
yang di sebelah kanan-Mu, yang ‘Kau teguhkan bagi-Mu.
Maka kami pun tak akan menyimpang dari pada-Mu.
B’ri kami hidup, ya TUHAN, untuk memuji nama-Mu.
U

: (menyanyikan “Refrein Mazmur 80”)
Ya TUHAN alam semesta, …..

Sesudah pembacaan:
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta memeliharanya,
MARANATHA!”
Nyanyian Sambutan Umat: “Maranatha”
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12. KHOTBAH
13. SAAT TEDUH
14. PADUAN SUARA / KELOMPOK VOKAL
Berdiri
15. PENGAKUAN IMAN (dipimpin PL3)
PL3 Dengan sikap berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita
menurut Pengakuan Iman Rasuli:
Aku percaya kepada Allah, . . .
Duduk
16. DOA SYAFAAT (diakhiri dengan Doa Bapa Kami)
17. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3)
a.

Ajakan Persembahan
PL3 : Saudara-saudari,
“Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik! Bahwasanya
untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Tuhanlah Allah, Dia
menerangi kita.” (Mazmur 118:1,27a)

b.

Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :
“Mari, Puji Raja Sorga” KJ 288:1-3

Semua

Mari, puji Raja sorga, persembahan bawalah!
Ditebus-Nya jiwa-raga, maka puji nama-Nya!
Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta!

Semua

Puji Yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib,
dulu, kini, selamanya panjang sabar, Mahabaik.
Puji Dia, puji Dia, yang setia-Nya ajaib!

Semua

Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu;
tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut.
Puji Dia, puji Dia, kasih-Nya seluas laut!
Berdiri

c. Doa persembahan
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18. NYANYIAN JEMAAT – “Kusongsong Bagaimana” KJ 85:1
Semua

Kusongsong bagaimana, ya Yesus, datang-Mu?
Engkau Terang buana, Kau Surya hidupku!
Kiranya Kau sendiri Penyuluh jalanku,
Supaya kuyakini tujuan janji-Mu.

19. PENGUTUSAN
PF
U

: Pergilah dan tetaplah berharap kepada Tuhan!
: Pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah pudar.
Kita percaya, cahaya kasih-Nya akan selalu bersinar bagi setiap orang,
yang setia menantikan penggenapan janji keselamatan-Nya.

20. BERKAT
PF

: Terimalah berkat Tuhan:
“Kasih Tuhan mengiringimu,
dan sayap-Nya melindungimu.
Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu;
majulah dalam t’rang kasih-Nya.” (PKJ 180)

U

:

“Amin”

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab)

21. NYANYIAN JEMAAT – “Kusongsong Bagaimana” KJ 85:10
Semua
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Yang datang menghakimi seisi dunia,
rahmani dan rahimi membela umat-Nya.
Ya datang, Matahari, sinari umat-Mu;
Pada-Mu kami cari bahagia penuh.
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