
 
 
 

 
 

 

 
 

Janganlah  

Tanganmu Menjadi Lemah Lesu! 
Zefanya 3:9-20 
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PERSIAPAN 
a. Saat Teduh 
b. Sebelum ibadah dimulai, organis/pianis melantunkan lagu-lagu gerejawi. 
c. Lonceng berbunyi. 
d. Pembacaan Pokok-pokok Warta Jemaat 
 

Berdiri 

 
1.  NUBUAT NABI YESAYA 

PL1 : Pada waktu itu engkau akan berkata: 
  "Aku mau bersyukur kepada-Mu, ya TUHAN, 
U : karena sungguhpun Engkau telah murka terhadap aku: 
PL1 : tetapi murka-Mu telah surut 
U : dan Engkau menghibur aku. 
PL1 : Sungguh, Allah itu keselamatanku; 
U : aku percaya dengan tidak gementar, 
PL1 : sebab TUHAN ALLAH itu kekuatanku dan mazmurku, 
U : Ia telah menjadi keselamatanku."  
PL1 : Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan 
U : dari mata air keselamatan.  
PL1 : Pada waktu itu kamu akan berkata: "Bersyukurlah kepada TUHAN, 
U : panggillah nama-Nya, 
PL1 : beritahukanlah perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa, 
U : masyhurkanlah, bahwa nama-Nya tinggi luhur!  
PL1 : Bermazmurlah bagi TUHAN, sebab perbuatan-Nya mulia; 
U : baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi!  
PL1 : Berserulah dan bersorak-sorailah, 
U : hai penduduk Sion, 
PL1 : sebab Yang Mahakudus, Allah Israel, 
U : agung di tengah-tengahmu!" (Yesaya 12) 

 
 
2. NYANYIAN JEMAAT – “Kaulah, Ya Tuhan, Surya Hidupku” KJ 405:1,3 

 
(prosesi Alkitab – simbol Firman Allah yang siap untuk diberitakan) 

 
 

Semua  Kaulah, ya Tuhan, Surya hidupku; 
asal Kau ada, yang lain tak perlu. 
Siang dan malam Engkau kukenang; 
di hadirat-Mu jiwaku tenang. 
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Semua  Kaulah bagiku tempat berteduh; 
Kaulah perisai dan benteng teguh. 
Sukacitaku kekal dalam-Mu; 
Kuasa surgawi, Engkau kuasaku! 

 
3. VOTUM 

PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, Sumber sukacita dunia! 
U : (Menyanyikan “Amin” KJ 476b) 

 
 
4. SALAM 

PF : Damai sejahtera Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan, menyertai kita! 
U : Ya, damai-Nya beserta kita! 
 
 

Duduk 

 
 

5. LILIN ADVEN III 
N ………………. 
 
N2 : Lilin Adven III yang kita nyalakan ini menjadi simbol sukacita 

kita dalam menantikan penggenapan janji Tuhan, yang segera 
datang untuk mengubah tangisan dan rintihan menjadi gelak 
tawa dalam tarian keselamatan. Nyala lilin ini pun menjadi 
simbol semangat kita yang terus berkobar untuk bernyanyi dan 
bermazmur bagi Tuhan. 

 
(Lilin Adven III dinyalakan) 

 
6.  NYANYIAN JEMAAT – “Satu Lilin” GB 127:3 [2x] 

 
Semua Tiga lilin kita nyalakan kar’na kita pun mendengar: 

    Jurus’lamat segera datang dan membawa damai besar! 
 
 

7. PENGAKUAN DOSA (oleh PL2) 
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8. NYANYIAN JEMAAT – “Kuperlukan Jurus’lamat” KJ 402:1,2 
 
Semua  Kuperlukan Jurus’lamat, agar jangan ‘ku sesat; 
   s’lalu harus kurasakan bahwa Tuhanku dekat. 
   Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan; 
   bila Tuhanku membimbing, ‘ku di malam pun tent’ram. 

 

Semua  Kuperlukan Jurus’lamat, kar’na imanku lemah.  
   Hiburan-Nya menguatkan; sungguh tiada bandingnya. 
   Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan; 

  bila Tuhanku membimbing, ‘ku di malam pun tent’ram. 
 

Berdiri 

 
9. BERITA ANUGERAH 

 

PF : "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya 
ditutupi! Berbahagialah manusia, yang kesalahannya tidak 
diperhitungkan TUHAN, dan yang tidak berjiwa penipu! Banyak 
kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada TUHAN 
dikelilingi-Nya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam TUHAN dan 
bersorak-soraklah, hai orang-orang benar; bersorak-sorailah, hai 
orang-orang jujur!” (Mazmur 32:1,2,10,11) 

  Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. 
U   : Syukur kepada Allah. 

 
(SALAM DAMAI) 

 
10.  NYANYIAN JEMAAT – “Yang Mahakasih” KJ 381:1,9,10 

 
Semua Yang Mahakasih yaitu Allah;  

Allah Pengasih pun bagiku. 
Aku selamatlah oleh kasih-Nya, 
oleh kasih-Nya kepadaku. 

 

Semua O kasih Allah, pelipur lara; 
 o kasih Allah, bahagiaku! 
 Aku selamatlah oleh kasih-Nya, 

    oleh kasih-Nya kepadaku. 
 

Semua Hati dan jiwa bersukacita; 
 hati dan jiwa sejahtera. 
 Aku selamatlah oleh kasih-Nya, 

    oleh kasih-Nya kepadaku. 
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Duduk 

 
11. DOA PELAYANAN FIRMAN 
 

12. PEMBACAAN ALKITAB – Zefanya 3:9-20 
 
Sesudah pembacaan: 
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta 
memeliharanya, MARANATHA!” 
 
Nyanyian Sambutan Umat:  “Maranatha” 

 
 
13. KHOTBAH  
 

14. SAAT TEDUH 
 

15. PADUAN SUARA / KELOMPOK VOKAL 
 

16. PENGAKUAN IMAN 
PL3 : Dengan sikap berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman 

kita menurut Pengakuan Iman Rasuli: 
 

Aku percaya kepada Allah, . . . 
 

Duduk 
 
 

PERKENALAN ANGGOTA BARU – PUKUL 10.00 WIB 
 
 

17. DOA SYAFAAT (diakhiri dengan menyanyikan Doa Bapa Kami) 
 

18. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3) 
 

a. Ajakan Persembahan 
PL3 : Saudara-saudari, seperti pemazmur, kita berkata: 
  “Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada TUHAN, 

dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya Yang 
Mahatinggi, ... Sebab telah Kaubuat aku bersukacita, ya 
TUHAN, dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-
Mu aku akan bersorak-sorai.” (Mazmur 92:2,5) 
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b. Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :   
   “Ya Tuhan, Hanya Inilah” PKJ 150:1,3,4,5 

 
 
 

Semua : 
Perempuan : 
Laki-laki : 
Semua :  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Berdiri 

 
c. Doa persembahan 

 
19. NYANYIAN JEMAAT – “Ya Yesus, Dikau Kurindukan” KJ 84:1-2 

 

Semua Ya Yesus, Dikau kurindukan, lipurkan lara batinku; 
seluruh hatiku terbuka menyambut kedatangan-Mu. 
Bahagia, Terang surgawi, Engkau harapan dunia: 
Terbitlah, Surya Mahakasih, dan jiwaku terangilah! 

 
Semua Hatiku biar Kaujadikan palungan-Mu yang mulia 

dan dalam aku Kaucerminkan terang surgawi yang baka, 
sebab dengan kehadiran-Mu keluhan batinku lenyap. 
Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap! 

 
20. PENGUTUSAN 

PF : Pergilah, nantikanlah Tuhan, janganlah menjadi lemah lesu! 
U :  Kita akan tetap bersukacita dan membuka hati dalam 

menantikan penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan setiap 
hari. Kita akan menyatakan sukacita itu dengan melakukan 
kebaikan bagi sesama. 
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21. BERKAT 
PF : Tuhan memberkati engkau dengan iman yang semakin 

memperkokoh pengharapanmu. 
  Tuhan memberkati engkau dengan kekuatan untuk menjaga 

kesucian hidup sambil menyongsong kedatangan-Nya. 
  Tuhan memberkati engkau dengan sukacita yang bergelora, 

sehingga tetap tekun, setia, dan bersemangat dalam melakukan 
pekerjaan yang baik. 

  Tuhan memberkati engkau dengan keberanian dan hikmat untuk 
memperjuangkan keadilan serta mewujudkan damai sejahtera 
bagi seluruh dunia.  (Ahev, 2018) 

 
U :  “Amin” PKJ 293 

 
 
 

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab) 
 
 

22. NYANYIAN JEMAAT – “Ya Yesus, Dikau Kurindukan” KJ 84:3 
 
Semua Puaskanlah, ya Jurus’lamat, seluruh kerinduanku. 

Dengan rendah, jernih, dan taat hatiku siap bagi-Mu; 
Hendak pada-Mu kuabdikan perananku di dunia; 
Cemas dan duka Kausingkirkan: ya Yesus, mari, masuklah! 

 

 


