PERSIAPAN
a.
b.
c.
d.

Saat Teduh
Sebelum ibadah dimulai, organis/pianis memainkan lagu-lagu gerejawi.
Lonceng berbunyi.
Pembacaan Pokok-pokok Warta Jemaat

Berdiri

Mari, Berjalan Dalam Terang Tuhan!
Yesaya 2:1-5

1. MAZMUR PEMBUKA
PL1 : Aku bersukacita, ketika dikatakan orang kepadaku:
U : "Mari kita pergi ke rumah TUHAN."
PL1 : Sekarang kaki kami berdiri
U : di pintu gerbangmu, hai Yerusalem.
PL1 : Hai Yerusalem, yang telah didirikan
U : sebagai kota yang bersambung rapat,
PL1 : ke mana suku-suku berziarah,
U : yakni suku-suku TUHAN,
untuk bersyukur kepada nama TUHAN
sesuai dengan peraturan bagi Israel.
PL1 : Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan,
U : kursi-kursi milik keluarga raja Daud.
PL1 : Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem:
U : "Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa.
PL1 : Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu,
U : dan sentosa di dalam purimu!"
PL1 : Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku
U : aku hendak mengucapkan:
"Semoga kesejahteraan ada di dalammu!"
PL1 : Oleh karena rumah TUHAN, Allah kita,
U : aku hendak mencari kebaikan bagimu. (Mazmur 122)
2. NYANYIAN JEMAAT – “Suci, Suci, Suci” PKJ 35 [4x]
(prosesi Alkitab – simbol Firman Allah yang siap untuk diberitakan)
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Perempuan Suci, suci, suci jiwaku menyembah-Mu.
Hatiku mengagungkan-Mu; suci Kau, Tuhan.
Laki-laki

Suci, suci, suci jiwaku menyembah-Mu.
Hatiku mengagungkan-Mu; suci Kau, Tuhan.

Semua

Suci, suci, suci jiwaku menyembah-Mu.
Hatiku mengagungkan-Mu; suci Kau, Tuhan.

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 (oleh PL2)

3. VOTUM
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN, Sang Sumber Kabar Baik!
U
: (Menyanyikan KJ 476b) Amin

8. NYANYIAN JEMAAT – “Kau yang Lama Dinantikan” KJ 76:1-2
Semua

Kau yang lama dinantikan, Jurus’lamat, datanglah,
agar kami Kausucikan dari dosa dan cela!
Umat-Mu tetap Kautuntun, Kau Harapan kami pun!
Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu.

Semua

Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut,
agar kami Kauajari kasih Kerajaan-Mu.
Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah
dan demi kurban darah-Mu, b’rilah damai yang baka!

4. SALAM
PF : Damai sejahtera Yesus, Mesias yang akan datang, menyertai kita!
U : Ya, damai-Nya beserta kita!

Berdiri

Duduk
9. BERITA ANUGERAH

5. LILIN ADVENT I
N1 : Masa Advent merupakan masa penantian akan kehadiran Sang
Mesias yang pernah lahir dalam wujud seorang bayi dan yang
akan segera datang kembali sebagai Hakim yang adil atas
seluruh ciptaan-Nya. Saat-Nya segera tiba!
“Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorangpun yang tahu,
malaikat-malaikat di sorga tidak, dan Anakpun tidak, hanya
Bapa sendiri. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu
pada hari mana Tuhanmu datang. . . Hendaklah kamu juga siap
sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu
duga." (Matius 24:36,42,44)

PF

: "Sebagai ganti tembaga Aku akan membawa emas, dan sebagai
ganti besi Aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga,
dan sebagai ganti batu, besi; Aku akan memberikan damai sejahtera
dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak
akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu,
tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu; engkau akan
menyebutkan tembokmu "Selamat" dan pintu-pintu gerbangmu
"Pujian". Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam
dan bulan yang tidak surut, sebab TUHAN akan menjadi penerang
abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir."
(Yesaya 60:17,18,20)

N2 : Lilin Advent I yang kita nyalakan ini menjadi simbol tekad kita
untuk terus berjaga-jaga dalam masa penantian akan
kedatangan Sang Mesias, sambil tetap memegang firman Tuhan
sebagai pelita yang selalu memberikan cahaya pengharapan.

U

Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
: Syukur kepada Allah.
(SALAM DAMAI)

(Lilin Advent I dinyalakan)
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10. NYANYIAN JEMAAT – “Seindah Siang Disinari Terang” PKJ 242:1-2
Semua

16. PENGAKUAN IMAN (dipimpin PL3)
PL3 : Dengan sikap berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman
kita menurut Pengakuan Iman Rasuli:

Seindah siang disinari terang
cara Tuhan mengasihiku;
seindah petang dengan angin sejuk
cara Tuhan mengasihiku.
Tuhanku lembut dan penyayang
dan aku mengasihi Dia.
Kasih-Nya besar; agung dan mulia
cara Tuhan mengasihiku.

Semua

Aku percaya kepada Allah, . . .
Duduk
17. DOA SYAFAAT (diakhiri dengan menyanyikan Doa Bapa Kami)
18. PERSEMBAHAN SYUKUR JEMAAT (dipimpin PL3)

Sedalamnya laut, seluas angkasa
cara Tuhan mengasihiku;
seharum kembang yang tetap semerbak
cara Tuhan mengasihiku.
Damai-Nya tetap besertaku;
dan sorgalah pengharapanku.
Hidupku tent’ram; kunikmati penuh
cara Tuhan mengasihiku.

a.

Ajakan Persembahan
PL3 : Saudara-saudari, marilah kita bersyukur kepada Allah
karena, dalam kehendak-Nya, Sang Mesias segera datang
kembali untuk menerangi dunia dengan keagungan cahaya
kasih dan keadilan.

b.

Pengumpulan persembahan - diiringi dengan nyanyian jemaat :
“Hatiku Bersukaria” KJ 77:1,3,4,5,8

Duduk
Semua

11. DOA PELAYANAN FIRMAN
12. PEMBACAAN ALKITAB – Yesaya 2:1-5
Sesudah pembacaan:
“Berbahagialah orang yang mendengar Firman Tuhan serta
memeliharanya, MARANATHA!”
Nyanyian Sambutan Umat: “Maranatha”

Laki-laki

Kar'na Allah Mahakuasa
melakukan karya agung kepadaku yang rendah.

Semua

Mahasuci Nama Allah; rahmat-Nya turun-temurun
atas orang saleh-Nya.

Perempuan Dinyatakan-Nya kuasa
hingga orang congkak hati habis oleh tangan-Nya.
13. KHOTBAH

Semua

14. SAAT TEDUH

Sungguh Ia melepaskan
Umat Israel, hamba-Nya, kar'na rahmat-Nya kekal.

15. PADUAN SUARA / KELOMPOK VOKAL

Berdiri

Berdiri
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19. NYANYIAN JEMAAT – “Fajar yang Baru Sudah Rekah” NKB 50:1-2
Semua

Fajar yang baru sudah rekah:
Yesus Kristus datang dalam dunia.
Hari bahagia tinggal tetap:
Siapkan seg’ra jalan bagi-Nya!
Siapkan seg’ra jalan bagi-Nya!

Semua

Kabar yang baik nyanyikanlah,
Yesus Kristus datang dalam dunia.
Suara yang nyaring pun bergema:
Siapkan seg’ra jalan bagi-Nya!
Siapkan seg’ra jalan bagi-Nya!

22. NYANYIAN JEMAAT – “Fajar yang Baru Sudah Rekah” NKB 50:3
Semua

Bumi yang baru t’lah menjelang,
Yesus Kristus datang dalam dunia.
Damai sejaht’ra tak bersela:
Siapkan seg’ra jalan bagi-Nya!
Siapkan seg’ra jalan bagi-Nya!

20. PENGUTUSAN
PF
U

: Pergilah dan nantikanlah Sang Mesias!
: Terang pengharapan mulai bersinar. Fajar keselamatan
perlahan mulai menyingkapkan cahaya ilahi. Sang Mesias
segera datang. Mari bersiaga, kita siapkan jalan bagi-Nya!

21. BERKAT
PF

: Tuhan memberkati kita dengan Cahaya kehidupan,
sehingga kita berpijar cerah
dan sanggup menjadi terang di tengah dunia.
Tuhan memberkati kita dengan rahmat-Nya,
sehingga dalam penantian di dunia ini,
pengharapan kita kepada-Nya tidak pernah pudar.
Tuhan memberkati kita dengan iman yang teguh,
supaya kita tetap sabar dan setia berpegang pada janji-Nya.
Tuhan memberkati kita dengan hikmat,
sehingga kita mampu bertindak sesuai kehendak-Nya
dan terus menjadi saluran kasih-Nya bagi dunia. (Ahev, 2016)

U

:

“Amin” PKJ 293

(Umat tetap BERDIRI selama prosesi Alkitab)
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