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Persiapan 
- Doa para presbiter petugas di konsistori 
- Penjelasan Tata Ibadah dan latihan lagu-lagu 
- Doa Pribadi umat 
 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2 Umat yang dikasihi Tuhan, selamat  datang dan selamat beribadah. 

Hari ini kita tiba pada Tahun Liturgi pertama, Minggu Adven  Hari ini 
juga kita memasuki ibadah kotbah berseri ke V di Bajem 
Jurangmangu, dengan tema besar SAMBUTLAH SANG SUMBER 
HIDUP dan topik minggu 2 ini adalah ‘Jangan Takut’.  

 Ibu/Bapak dan saudara, rasa Takut adalah respons wajar dari kita 
ketika menghadapi rasa sakit atau terancam. Hanya saja rasa takut 
bisa sangat tidak wajar ketika menjadi berlebihan. Lalu rasa takut 
seperti apakah yang menurut Malaekat tidak boleh dimiliki para 
Gembala di padang juga kita saat ini? Pagi ini kita akan 
merenungkannya melalui Pemberitaan Firman Tuhan. 

 Mari kita awali ibadah ini dengan memberi salam kiri, kanan, depan 
dan belakang sambil tersenyum dengan mengatakan ”Selamat minggu 
Adven”  

  Pemberita Firman pada ibadah ini adalah Pdt. Nancy Nisahpih-
Rehatta 

 

UNGKAPAN SITUASI (Oleh seorang Narator) 
 Dengarlah. . . dengarlah. . . Tahun Baru Liturgi dalam lingkaran Natal 

dengan Adven, artinya KEDATANGAN, segera dimulai. Masa-masa 
persiapan diri dalam penantian akan kedatangan Yesus Kristus 
kembali kita jalani. Yesus, Mesias yang kita nanti-nantikan akan 
segera datang. Perayaan penantian kedatangan-Nya hendaknya 
jangan hanya fokus pada Hari Natal, tetapi terpenting pada 
kedatangan-Nya kembali sebagai Hakim yang akan mengadili orang 
yang hidup dan yang mati. 

  Sudah siapkah kita menyambut kedatangan-Nya?  
  Masih adakah iman dan pengharapan di hati? Ataukah . . . kesusahan, 

pergumulan dan dukacita hidup telah membuat iman pudar, 
pengharapan kita sirna dan hidup dalam ketakutan akan hari esok?  

  Ayo. . . seiring penyalaan lilin Adven I, lilin Pengharapan, kita nyalakan 
lagi pelita pengharapan di hati kita. Jangan biarkan pelita pengharapan 
kita padam, hilang dan sirna saat kedatangan-Nya. Sebab Ia datang 
untuk memenuhi seluruh pengharapan dan kerinduan dalam hidup 
kita. Ia datang untuk mewujudkan semua rancangan damai sejahtera-
Nya bagi kita untuk memberikan hari depan yang penuh harapan.     
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do = f MM + 88

1 2 3 3 2 1 2 3 1 ' 3 4

Sa  - tu li    - lin ki   - ta nya-la   - kan, ha  - ri

5 5 4 5 6 5    . ' 5 5 6 6 4

Na  - tal su  -   dah de - kat. Li   - lin  i   - ni tan-

3 4 5   3  ' 1   2 3   3 2  1   2 1 .

da ha - rap - an, jan -  ji Tu - han a  - kan   ge  - nap!

Penyalaan Lilin Adven I oleh anak-anak PA 

 
Kidung Pujian GB 127 “SATU LILIN KITA NYALAKAN” 
Kantoria 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ---- sampai di depan, seorang anak maju ke tempat Lingkaran Natal  
untuk menyalakan Lilin Adven I  

--- Anak-anak menuju tempat duduk sambil menyanyi bersama jemaat 
 

U 1. Satu lilin kita nyalakan, Hari Natal sudah dekat. 
  Lilin ini tanda harapan, janji Tuhan akan genap! 

berdiri 
I. MENGHADAP TUHAN 

 

AJAKAN BERIBADAH                                                         
P2 Mari saudara yang sangat diberkati kita menyambut Firman Tuhan 

hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menyanyi dari: 
 

NY. UMAT  “KAULAH HARAPAN” 
 

PS. Gita Karunia 
       Bukan dengan kekuatanku, Ku dapat jalani hidupku 
       Tanpa Tuhan yang di sampingku 
       Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku 
       Yang menopangku 
U    Refr: Kupandang wajahMu dan berseru 
 Pertolonganku datang darimu 
 Peganglah tanganku jangan lepaskan     
 Kaulah harapan dalam hidupku 
 

.....................Prosesi Alkitab memasuki ruang ibadah................. 
 

U Bukan dengan kekuatanku, Ku dapat jalani hidupku 
       Tanpa Tuhan yang di sampingku 
       Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku 
       Yang menopangku 
       Refr: …….   (2x)   
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V O T U M 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit 

dan bumi.  

 

U 
 

 

NATS PEMBIMBING Mazmur 27 : 1 
PF ”TUHAN adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku 

harus takut? TUHAN adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku 
harus gemetar?” 

 

S A L A M 
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari 

Tuhan Yesus Kristus, menyertai kamu. 
 

U Dan menyertaimu juga. 
 

NY. UMAT GB 20 : 1 “UMAT TUHAN, MARI DATANGLAH”  
la = D 4/4 MM 92 

U 1. Umat Tuhan mari datanglah, persembahkan diri pada-Nya. 
Mari nyanyi ucaplah syukur,  puji Tuhan Jurus’lamatmu. 
Masuklah ke pelataran-Nya, bernyanyi bergemar, bersukacitalah. 
Refr:     Ajaib dan besar Allahmu, lebih dari segala allah. 

                     Hai umat nyanyi dan bersorak-sorak, 
                     muliakan Allah, Bapa Mahakasih. 
                     Persembahkan dirimu kehadapanNya  
   Dengan tulus hatimu. Hai umatNya mari 
   Persembahkan dirimu kehadapanNya 
   Dengan tulus hatimu. 
 

PENGAKUAN DOSA                     duduk 
P2  Umat Tuhan, mari kita menghampiri kekudusan Allah dan berdoa 

memohon ampunan atas segala dosa yang kita lakukan 
 

………………… Instrumen GB 26 ……………………… 
 

 Ya Bapa, Mahakuasa, ya Yesus Kristus Pengasih.  
Di Hari Minggu Adven I ini, kami mau mengaku dosa dan kejahatan 
kami, baik yang tampak dalam sikap, laku dan tutur kami, maupun 
yang tersembunyi di pikiran dan hati kami.  
Kami bersikap angkuh dan sombong; lebih mengandalkan diri dan 
kekuatan kami. Kami tidak berpegang pada firman-Mu; tidak 
berpengharapan kepada-Mu. Kami sering kecewa dan putus asa. 
Kami tidak setia melayani.  
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Kami gagal mempersembahkan diri dan hidup untuk kemuliaan-Mu. 
Kami berzinah. Kami bersumpah palsu. Kami menindas yang lemah; 
menindas orang upahan, janda, anak yatim piatu dan mengabaikan 
orang asing. Kami telah berdosa, ya Tuhan. Kami tidak akan dapat 
tahan di hari kedatangan-Mu. Sebab Engkau seperti api pemurni 
logam. Kami tunduk dalam penyesalan dan memohon kasihani dan 
ampuni kami. Murnikan, tahirkan dan sucikan kami lagi agar supaya 
menjadi penyembah-penyambah benar di hari kedatanga-Mu. Dalam 
nama Yesus, Sumber pengharapan, dengarlah seruan kami. 
 

Kidung Pujian GB 26 “AMPUNI UMATMU”                        la = Bes MM 72 

U Ampuni umatMu dan kasihanilah, 
Berikan kami rahmatMu. 

  

P2   Ampunilah kami ya Tuhan. Kami mau bertobat, berbalik kepada-Mu 
dan mentaati KehendakMu. Kami mau diampuni melalui Yesus 
Kristus, Penebus kami yang hidup. Amin 

 

BERITA  ANUGERAH  
PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 

disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
Mazmur 62 : 9 yang menyatakan: “Percayalah kepada-Nya setiap 
waktu, hai umat,   curahkanlah isi hatimu di hadapan-Nya; Allah ialah 
tempat perlindungan kita”. Firman Tuhan melalui pemazmur ini 
menyejukkan bahwa kita dapat membawa segala permohonan 
kepada Tuhan, termasuk membawa semua goresan dosa 
kepadaNya, yang  mungkin kita sembunyikan dari yang lain. Ia akan 
mengampuni dosa kita, karena Ia Allah yang penuh kasih. Tetaplah 
menjadi orang yang rindu untuk menjadi lebih baik dan hidup penuh 
pengharapan.  Sebagai Pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan 
bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan 
Anak dan Roh Kudus. 

 

U Syukur kepada Tuhan, Amin. 
 

NY. UMAT NKB 197 : 1,2 “BESARLAH UNTUNGKU”         do = A 4 ketuk 

PS Gita Karunia  
1. Besarlah untungku jika Yesus milikku, 

bersuka jiwaku kar’na damai yang penuh. 
meskipun angin k’ras badai dunia menderu, 
tak goyah hatiku kar’na Yesus milikku. 

U Refr:    Benar, benar, besarlah untungku. 
                   Benar, benar, besarlah untungku. 
                   Benar, benar, besarlah untungku. 
                   Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. 



 - 6 - 

Lk2     Kendati tiadalah hartaku di dunia, 
           hatiku tak resah, tak bersungut, berkesah. 
Prp  Kar’na ‘ku sungguh tahu jika Yesus milikku, 
           tak sia-sialah segenap usahaku. 
U  Refr:    Benar, benar, besarlah untungku. 
                        Benar, benar, besarlah untungku. 
                        Benar, benar, besarlah untungku. 
                        Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. 

 

PERINTAH HIDUP BARU                   berdiri 
PF Dengarkanlah Perintah Hidup Baru, seperti tertulis Yesaya 41:10 yang 

menyatakan: ”Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, 
janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, 
bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan 
tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan”   
Roh Kudus menolong kita mewujudkan Kemuliaan Allah dalam 
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 
 

Kidung Pujian GB 385 “GLORIA”               do = F 2/4 MM 72 

U 

 
 

 
 
 
 
 

duduk 
PUJI – PUJIAN : PS GITA KARUNIA 
 

II. PEMBERITAAN FIRMAN 
 
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF .......................................................... 
 

PEMBACAAN ALKITAB      Berdiri 
PF  Umat kekasih marilah mendengar Sabda Tuhan: MARANATHA! 
 

U GB 398a “MARANATHA”            do = Es 4/4 MM 92 
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P3   Pembacaan alkitab pada hari Minggu ini terambil dari Lukas 2:8-11 
yang menyatakan: …...............… Demikianlah pembacaan Alkitab 
 

PF  Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya 
diantara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 

U     GB 392a “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”           do = D 4/4 MM 112 

duduk 
KHOTBAH   “Jangan Takut” 

 

……………Saat Teduh…………….. 

 
III. JAWABAN UMAT 

 
NY. UMAT  “TAK USAH KU TAKUT (El Shaday)” 
U Tak usah ku takut Allah menjagaku 

Tak usah ku bimbang, Yesus p'liharaku 
Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku 
Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku 
Refr:    El Shaday, El Shaday, Allah Maha Kuasa 

        Dia besar, Dia besar, El Shaday, Mulia 
        El Shaday, El Shaday, Allah Maha Kuasa 
        BerkatNya melimpah, El Shaday 

 

PENGAKUAN IMAN                    berdiri 
PF Umat Tuhan, mari bersama semua orang percaya di segala waktu 

dan tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli.  
Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata: Aku percaya. . . 

duduk 
DOA SYAFAAT 

PF Mari kita berdoa . . . . . .  

Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu, kami memohon 
 

U Dengarkanlah doa kami 
 

PF Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami 

berdoa:  
 

Bss Bapa kami . . . (diakhiri doksologi GB 389b) 
 

PUJI - PUJIAN: PS GITA KARUNIA 
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AJAKAN PERSEMBAHAN 
P4 Umat Tuhan, marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan 

memberi persembahan kepada-Nya. Dengarkanlah Nas Alkitab dari    
1 Tawarikh 16:29 yang menyatakan: “Berilah kepada TUHAN 
kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah 
menghadap Dia! Sujudlah menyembah kepada TUHAN dengan 
berhiaskan kekudusan“  
Ibu/Bapak dan Saudara dapat memberikan persembahan 
persepuluhan, syukur dan dana PEG ke kotak yang tersedia di 
depan. Selanjutnya ada 2 Pundi persembahan yang akan 
diedarkan. Yang pertama kantong berwarna merah untuk dana 
pelayanan dengan memakai amplop khusus. Jemaat silahkan 
memasukkan persembahan ke dalam amplop yang telah dibagikan 
ketika memasuki ruang ibadah. Mohon amplop tersebut TIDAK 
DIBAWA PULANG, karena akan terus dipakai dalam ibadah - 
ibadah jemaat selanjutnya.  Pundi persembahan kedua yang 
berwarna hitam khusus untuk Dana Pelembagaan Bajem.  
Marilah dengan sukacita kita memberi bagi pekerjaan Tuhan. 
Diawali dengan memuji Tuhan dari: 

 

NY. UMAT GB 207 : 1-3 “JANGANLAH KUATIR AKAN HIDUPMU” 
Kantoria                             do = D 4/4 MM 62 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U 2. Pandanglah burung-burung yang terbang 
Bapa di surga menghidupinya; 
bukankah kau di mata Bapamu, lebih berharga dari segalanya. 

 

--Menyanyikan Bait 3 setelah pundi diedarkan, Umat tetap duduk— 
 

U 3. Salomo dalam kemegahannya, bertata intan, kilau jubahnya; 
  tetapi bunga bakung di lembah, jauh lebih indah, elok warnanya 
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DOA SYUKUR                           berdiri 
P4 Umat Tuhan mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan 

dalam doa syukur secara berbalasan, kita berdoa: 
 Ya Bapa, dalam pengharapan, kami bersyukur sambil menanti 

kedatangan-Mu. Engkau datang untuk memurnikan dan menyucikan 
kami supaya menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban 
yang benar kepada-Mu. 

 

U Terima dan kuduskanlah persembahan kami, ya Tuhan, dan buatlah 
hidup pribadi, keluarga dan usaha-kerja kami menyenangkan hati-
Mu. Dalam nama Yesus, Sumber Pengharapan, kami berdoa. Amin. 

     duduk 
IV. PENGUTUSAN 

 
WARTA JEMAAT 
 

AMANAT  PENGUTUSAN                                      berdiri                                                         
PF  Jangan takut menghadapi hari esok karena engkau sudah melewati 

hari-hari kemarin dan sudah melihat hari ini. Miliki semangat dan 
keberanian menghadapi kehidupan. Tuhan mengiringi langkahmu 

 

NY. UMAT GB 369 : 1,2 “TUHAN, ENGKAULAH HADIR”  
Kantoria                la = C 4/4 MM 108 

1. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku; 
sama dengan udara, kuhirup kasih-Mu. 
Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja; 
tubuh dan panca ind'ra, Kau menggerakkannya. 

U Refr:   Dikau yang kukasihi dalam sesamaku; 
       Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu! 

 

Prp Juga di pekerjaan, Kau, Tuhan, beserta, 
juga Engkau dengarkan lagu keluh-kesah: 

Lk2 lagu mesin dan martil bising dan menderu, 
lagu peras keringat naik kepada-Mu. 

U Refr:   …. 
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BERKAT 
PF Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah 

berkatNya: 
 Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau;  
 Tuhan menyinari engkau dengan wajahNya dan  

memberi engkau kasih Karunia.  
dan memberi engkau Damai sejahtera. 

 

U GB 401 “AMIN, AMIN, YA BENAR ADANAYA”      do = G 4/4 MM 112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selamat Hari Minggu 
Tuhan Yesus Memberkati 
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CATATAN KOTBAH 
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