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

(Lilin Adven 1 dinyalakan P2 ketika masuk ruang ibadah) 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2 Umat yang dikasihi Tuhan, selamat  pagi dan selamat beribadah. Hari ini  

kita berada di minggu Adven ke II. Masih di ibadah kotbah berseri ke V di 
Bajem Jurang Mangu, dengan tema besar: SAMBUTLAH SANG 
SUMBER HIDUP dan topik minggu ke 3 ini adalah: “Immanuel”. 

 Ibu/Bapak dan saudara, Penyertaan Tuhan adalah dambaan semua orang 
beriman karena sebagai makhluk sosial, kesendirian itu selalu 
mengkhawatirkan siapapun. Kata yang dipakai Malaikat ketika berbicara 
kepada Yusuf bagaikan air sejuk bagi semua orang beriman. Mari kita 
renungkan janji penyertaan Tuhan tersebut.  

 Sebelumnya, berikan senyuman kiri dan kanan, saling bersalaman dan 
katakan: “Kita ini sangat beruntung”. 

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

UNGKAPAN SITUASI  
Narator 
 Lihatlah. . . lihatlah. . . Lilin Adven I telah menyala. Minggu Adven I telah 

kita lalui. Ziarah iman terus kita lakukan dalam pengharapan teguh untuk 
mengalami kasih Allah yang besar.  

 Dosa, kejahatan, kebencian dan berbagai persoalan hidup telah 
melemahkan, mencerai-beraikan, menghancurkan dan mematikan kita. 
Tetapi Yesus Kristus, wujud Kasih Allah itu, datang untuk menguatkan, 
menyatukan, memulihkan dan menyelamatkan kita dan seluruh ciptaan. 
Allah yang mengasihi, Allah yang menyertai umatNya.  

 

---- Penyalaan Lilin Adven II  
----- 2 APT memasuki ruang ibadah membawa lilin menyala  

 

Kidung Pujian GB 127 : 2 “SATU LILIN KITA NYALAKAN” 
 Kantoria & Pembawa Lilin Adven                            do = F 2/4 MM 88 
2.  Dua lilin kita nyalakan menyinari hati sedih. 
 Di tengah-tengah kegelapan nur iman tetap berseri. 
 

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

 

U Dua lilin kita nyalakan menyinari hati sedih. 
 Di tengah-tengah kegelapan nur iman tetap berseri. 

berdiri 
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I. MENGHADAP TUHAN 
 

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

di tengah-tengah persekutuan kita dengan menyanyi dari: 
 

Kidung Pujian KJ 81 : 1-3 “O, Datanglah, Imanuel”            la = E 2 ketuk 
Kantoria 

1. O, datanglah, Imanuel, tebus umatMu Israel 
 yang dalam berkeluh kesah menantikan Penolongnya. 

Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel! 
   

U 2. O, datang, Tunas Isai, patahkan belenggu pedih 
 dan umatMu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. 
 Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel! 

 

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

U 3. O, Surya Pagi, datanglah dan jiwa kami hiburlah; 
 halaukanlah gelap seram bayangan maut yang kejam. 
 Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel! 
 

V O T U M 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit dan 

bumi.  
U 

 
 

NATS PEMBIMBING Kolose 1:16 
PF “Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di 

sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, 
baik singgasana, maupun kerajaan, baik pemerintah, maupun penguasa; 
segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia” 

 

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. 
 

Kidung Pujian GB 15 : 1,2 “HALELUYA, PUJI TUHAN”  
Kantoria                do = Bes 4/4 MM 88 

1. Haleluya, puji Tuhan. Puji Dia, Mahakuasa. 
Sang pencipta alam raya dan segala isinya. 
Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di sorga. 
Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya! Puji Tuhan s'lamanya. 

 

U 2. Haleluya, Puji Tuhan. Puji Dia, Mahakuasa. 
Lagu indah hai nyanyikan bagi Dia, Rajamu. 
Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. 
Bersyukurlah pada Dia, Tuhanmu, Haleluya! Puji Tuhan s'lamanya. 
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PENGAKUAN DOSA                     duduk 
P2  Umat Tuhan, minggu Adven adalah minggu-minggu dimana umat secara 

spesifik diberikan kesempatan untuk melakukan rekonsiliasi/ 
memperbaiki hubungan dengan Allah. Karena itu mari masing-masing 
kita menghampiri kekudusan Allah dan berdoa memohon ampunan atas 
segala dosa yang masing-masing kita lakukan di hadapan Allah. 

 

---- instrument GB 35 – jemaat mengaku dosa pribadi ---- 
 

P2 Ya Bapa Mahakuasa, kami mengaku bersalah dan berdosa kepada-Mu. 
Kami acuh tak acuh terhadap panggilan dan pengutusan-Mu. Kami malas 
bersekutu dengan Tuhan dan sesama di setiap pertemuan ibadah 
jemaat. Kami lemah dan tidak bersemangat untuk bersaksi dan melayani 
sesama.    

SAAT TEDUH 
 

P2 Ya Yesus, Sumber kasih, kami mengaku bersalah dan berdosa kepada-
Mu. Kami tidak mengasihi Tuhan dan sesama dengan tulus dan jujur. 
Kami enggan berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Kami tidak 
mencari Tuhan ketika dalam pergumlan. Kami tidak menaati firman dan 
hukum-Mu. Kami tidak mencari keadilan dan kerendahan hati. 
Sesunguhnya, kami bagaikan sekam yang tertiup.  Kami tidak akan 
bebas dari murka-Mu.  
Kasihani dan ampunilah kami. Barui pikiran, hati, batin dan tutur – laku 
kami oleh Roh Kudus, supaya kami tidak terhukum di hari kedatangan-
Mu. Dalam nama Allah Trtitunggal yang Mahakudus, dengarlah seruan 
kami.  
 

U    GB 35 “ALLAH BAPA MAKASIH”              la = G 4/4 MM 66 

        
 

 

P2 Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. 
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BERITA  ANUGERAH  
PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 

disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
Yesaya 59:1 yang menyatakan: “Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak 
kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengaran-Nya tidak 
kurang tajam untuk mendengar”. Bersyukurlah karena Allah yang 
berlimpah kasih selalu menunggu anak-anakNya dengan tangan yang 
terbuka lebar. Tetaplah menjadi orang yang rindu untuk menjadi lebih 
baik dan hidup dalam kasih dan kepedulian.  Sebagai Pelayan Yesus 
Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku 

dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 
 

U Syukur kepada Tuhan, Amin. 
 

Kidung Pujian GB 164 : 1,2 “TERPUJILAH ALLAH, HIKMATNYA BESAR” 
U    Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar;  
 begitu kasih-Nya ‘tuk dunia cemar, 

sehingga dib’rikan Put’ra-Nya kudus,  
mengangkat manusia serta menebus. 
Refr:   Pujilah, pujilah, buatlah dunia 

  Bergemar, bergemar mendengar suara-Nya. 
  Dapatkanlah Allah demi Put’ra-Nya 
 b’ri puji pada-Nya sebab hikmat-Nya.   
 

 Prp 2.  Dan darah Anak-Nyalah yang menebus 
     mereka yang yakin ‘kan janji kudus. 
Lk2       dosanya, betapa pun juga keji, 
                 Dihapus oleh-Nya, dibasih bersih.   
U              Refr:  ….. 

 

PERINTAH HIDUP BARU                   berdiri 
PF Dengarkanlah Perintah Hidup Baru, seperti tertulis 1 Korintus 10:13 yang 

menyatakan: ”Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-
pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah 
setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui 
kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu 
jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya”   
Roh Kudus menolong kita mewujudkan Kemuliaan Allah dalam seluruh 
hidup dan kesaksian kita di dunia. 
  

Kidung Pujian “MULIA SEMBAH RAJA MULIA” 
Mulia sembah Raja mulia. Bagi Yesus... puji, hormat, dan kuasa. 
Mulia, Agung k'rajaan-Nya. Dari sorga datang untuk seg'nap umatNya 
Dipuji, ditinggikan nama-Nya Yesus 
Hormat dan muliakanlah Yesus Raja 
Mulia, Sembah Raja Mulia. Dia t'lah lahir, dimuliakan, jadi Raja. 

 

PUJI – PUJIAN: PS MARTURIA 
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II. PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF .......................................................... 
 

PEMBACAAN ALKITAB         berdiri 
PF  Umat kekasih marilah mendengar Sabda Tuhan: MARANATHA! 
U GB 398b “MARANATHA”                  do = Es 4/4 MM 92 
 

 

 
P3   Pembacaan alkitab pada hari ini terambil dari Kitab Matius 1:21-23 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” 
duduk 

KHOTBAH   “Immanuel”                                               
Saat Teduh 

 

III. JAWABAN UMAT 
 

Kidung Pujian KJ 122 : 1,2 “Anak Yang Dijanji”      do = A 4 ketuk 
Kantoria 

1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

U 2. Raja yang perkasa, yang membawa damai, datang di dunia.  
NamaNya Yesus, namaNya Yesus. Mari menyembahNya. Refr:  ….. 
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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: VG KORINTUS 
 

AJAKAN PERSEMBAHAN 
P4 Umat Tuhan, marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan 

memberi persembahan kepada-Nya. Dengarkanlah Nas Alkitab dari 
Mazmur 52:11, “Aku hendak bersyukur kepada-Mu selama-lamanya, 
sebab Engkaulah yang bertindak; karena nama-Mu baik, aku hendak 
memasyhurkannya di depan orang-orang yang Kaukasihi!“  
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.  
 

Umat membawa persembahan Persepuluhan, Syukur dan Dana PEG ke 
depan (diiringi Instrumen) 

 

Kidung Pujian GB 218 : 1,2 “DI JALANKU, KU PUNYA SOBAT” 
    do = Bes 4/4 MM 100 

 

U 1. Di jalanku, 'ku punya Sobat yang dekat  
dengan lembut menuntun langkahku, 
malam gelap dibuat-Nya terang cerah. 
Dialah Yesus, Jurus'lamatku. 
Refr:    'Ku tak cemas meski berat jalanku, 

       lembah gelap dan gunung yang terjal. 
       Kar'na 'ku tahu, Tuhanku menemaniku 
       hingga ;ku masuk ke neg'ri baka. 
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----Menyanyikan Bait 2 setelah pundi diedarkan, umat tetap duduk---- 
 

U 2. Lama nian tak kupahami kasih-Nya 
hingga berita salib kudengar. 
'Ku beriman Dialah Jurus'lamatku. 
Kawan sejati pada jalanku. Refr:  ….. 
 

DOA SYUKUR         berdiri 
P4 Umat Tuhan mari kita menyerahkan Persembahan syukur ini dalam doa 

kepada Allah secara berbalasan:  
Ya Bapa Mahakasih, karena kasih-Mu kami hidup dan berkarya. Dari 
tangan-Mu, kami dikenyangkan dan diperkaya dengan berbagai 
kebaikan. Kepada-Mu juga kami mempersembahkan pemberian ini.  

 

U  Ya Yesus, Sumber kasih kekal, terimalah pemberian kasih kami 
sebagai tanda penyerahan diri seutuhnya untuk kemuliaan-Mu.  

 

P4 Ajarlah kami juga untuk melanjutkan kasih-Mu bagi sesama yang 
kehilangan cinta kasih dalam hidup dan yang membutuhkan. Dalam 
nama Tuhan Yesus, korban yang benar. Amin. 

duduk 
IV. PENGUTUSAN 

 

WARTA JEMAAT 
 

AMANAT  PENGUTUSAN                                      berdiri                                                         
PF  Umat Tuhan, sekalipun hari-hari kita berat, jangan pernah mengeluh 

karena Allah ada di dalamnya. Segelap apapun jalan di depanmu, Allah 
sudah ada di sana terlebih dahulu. Melangkahlah dengan iman, 
Immanuel! 

 

Kidung Pujian “OH TUHAN PIMPINLAH LANGKAHKU” 
U Oh Tuhan pimpinlah langkahku, ku tak b'rani jalan sendiri 

SertaMu itulah doaku, ajarku merendahkan diri 
Menurut FirmanMu s'tiap hari, jadikan pelita dalam g'lap 
Mencari domba yang sesat, Itulah kerinduan jiwaku 

 

BERKAT  
PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat 

Tuhan.  
TUHAN  memberkati engkau dan melindungi engkau; 
TUHAN  menyinari engkau dengan wajahNya dan memberi engkau kasih  
karunia; 
TUHAN menghadapkan wajahNya kepadamu dan memberi engkau 
damai sejahtera.   

 

U     GB 402b  “AMIN” 
 
 

  


