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PERSIAPAN





Warga jemaat yang hadir diantar oleh pelayan ke tempat duduk
Pemusik memainkan instrumen lagu-lagu yang akan dinyanyikan
Setelah bagi tugas, para pelayan berdoa di konsistori
----- P 2 menyalakan Lilin Adven I, II & III

UCAPAN SELAMAT DATANG

P2 : Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus! Selamat sore.
Pemberita Firman dan Presbiter yang melayani mengucapkan selamat
datang dan menyambut dengan penuh damai sejahtera kehadiran
warga Jemaat dan simpatisan di dalam ibadah Hari Minggu Adven IV,
baik secara luring, maupun daring melalui kanal youtube.
Tema ibadah ini Hari ini : Jadilah Teladan dalam Hidupmu.
Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan
syukur yang berkenan kepada Tuhan, dan membuat kita menjadi
teladan dalam menghadirkan damai sejahtera sambil menanti
kedatangan-Nya. Pemberita Firman dalam Ibadah ini adalah
Pdt. Devi Bawole-Dantji (Pendeta Jemaat GPIB Sumber Kasih)
-----Sebagai tanda persekutuan, mari kita saling memberi
salam tanpa sentuhan dengan sesama di sekitar kita
UNGKAPAN SITUASI

P2. Jemaat Yesus Kristus, Tiga Lilin Adven telah menyala. Kita telah
melewati Minggu Adven I, II, III dan kini kita memasuki Minggu Adven IV,
yaitu Minggu Damai yang di tandai dengan penyalaan Lilin Ungu.
Dengan ini, Minggu-Minggu penantian akan segera berakhir. Tuhan
Yesus yang sedang kita nantikan kedatangan-Nya, telah di ambang
pintu: pintu rumah, pintu hati, pintu usaha dan pintu lainnya. Ia akan
masuk dan berdiam di tengah kita. Siapkah kita membukakan pintu bagi
Tuhan Yesus? Sebab Dia adalah Raja Damai. Dia datang untuk
menghalau segala hal yang membuat kita kehilangan rasa damai. Dia
datang untuk melenyapkan semua bentuk perseteruan dan permusuhan
serta memberi damai bagi kita: Damai di hati, damai dalam keluarga,
damai dengan sesama dan seluruh ciptaan, terlebih damai dengan Allah.
 ‘SATU LILIN KITA NYALAKAN’ (GB. 127)
Pemandu Pujian

4. Empat lilin kita nyalakan

bagai bintang-bintang cerah.
Siaplah hai segenap alam
dan bernanyi ‘Maranatha!’
----- Penyalaan Lilin Adven IV: Lilin Damai
Semua

4. Empat lilin kita nyalakan bagai bintang-bintang cerah.

Siaplah hai segenap alam dan bernanyi ‘Maranatha!’
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AJAKAN BERIBADAH

P2 Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut Tuhan Yesus, Sang Raja
Damai, hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
MENGHADAP TUHAN

Jemaat  YA YESUS, DIKAU KURINDUKAN (KJ. 84)
1. Ya Yesus, Dikau kurindukan, lipurkan lara batinku;
seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganMu.
Bahagia, Terang sorgawi, Engkau harapan dunia:
Terbitlah, Surya Mahakasih, dan jiwaku terangilah!
2. Hatiku biar Kaujadikan palunganMu yang mulia
dan dalam aku Kaucerminkan terang sorgawi yang baka,
sebab dengan kehadiranMu keluhan batinku lenyap.
Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap!
--- prosesi membawa Alkitab memasuki ruang ibadah

3. Puaskanlah, ya Jurus’lamat, seluruh kerinduanku.
Dengan rendah, jernih dan taat hatiku siap bagiMu;
Hendak padaMu kuabdikan perananku di dunia;
Cemas dan duka Kausingkirkan: ya Yesus, mari,
masuklah!
V O T U M (Mzm 124:8)

PF. Pertolongan kita adalah di dalam nama TUHAN yang mejadikan langit
dan bumi.
Jmt.
1 .│1 . ║
A - min.
NAS PEMBIMBING (Yesaya 9:6)

PF.

Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah
diberikan untuk kita; lambang pemerintahan ada di atas bahunya,
dana namanya disebutkan orang: Penasihati Ajaib, Allah yang
Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai.

S A L A M (1 Kor 1:3)

PF. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan
Yesus Kristus menyertai kamu.
Jmt.
Dan menyertaimu juga.
Jemaat  PUTRI SION, NYANYILAH (KJ. 91)
Semua
Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem!
Mari sambut Rajamu. Raja Damai, t’rimalah.
Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem!
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~ jemaat duduk
DOA HARI INI

P2. Jemaat, dengan penuh kerendahan hati, mari kita panjatkan doa
Hari ini.
.... instrumen GB. 38 mengiringi jemaat berdoa pribadi ....
Ya Allah, Bapa yang Kekal. Kami bersyukur karena penyertaan
dan bimbingan-Mu bagi kehidupan kami sekeluarga sampai di Hari
Minggu Adven terakhir saat ini. Seluruh penantian kami telah
Engkau teguhkan dengan harapan yang kian kokoh; kasih yang
sejati dan sukacita yang melimpah. Namun, kami tetap memohon
pengasihan dan pengampunan-Mu atas semua kesalahan dan
dosa yang kami lakukan. Akibatnya, kami terkadang resah, kacau,
gelisah serta kehilangan damai sejahtera di hati, pikiran dan hidup
kami, bahkan berdampak dalam kehidupan keluarga, persekutuan
dan usaha kerja kami. Tolong kami, ya Bapa. Jauhkan kami dari
dosa, agar kami kembali mengalami damai-Mu. Baharuilah dan
lengkapi kami, ya Yesus oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami
mau menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di keluarga, di
persekutuan, di tempat kerja-usaha dan di masyarakat. Biarlah
melalui kami, damai sejahtera-Mu dialami semua orang dan
seluruh ciptaan di bumi.
Dalam nama Yesus, Sumber Damai, kami berdoa. Amin.
Jemaat  YESUS SUMBER DAMAI (GB 38)
Semua

1. Yesus Sumber Damai, Tuhan Mahakudus,
kini kami datang, b’rilah kasih-Mu.
2. S’lamatkanlah kami dari kuasa dosa.
B’rilah pada kami jiwa yang tenang.

Kesaksian Pujian
PS PELKAT PKB GPIB SUMBER KASIH (VIRTUAL)“Angkat Nafiri”

. . . . Saat Teduh
PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS

PF

:

..................

PEMBACAAN ALKITAB

PF

:

Jemaat, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab,
Maranatha!

Jemaat 

MARANATHA (KJ 473 b)
Maranatha, Maranatha, Maranatha
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P1

:

PF

:

Pembacaan Alkitab dari Perjanjian Lama,
Kitab Yesaya 2 : 1 – 5 yang mengatakan: . . . .
Demikian pembacaan Alkitab.

Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di
dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat  KEPADAMU PUJI-PUJIAN (KJ 474)
Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan,
Ya Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal abadi!

~ jemaat duduk
KHOTBAH : JADILAH TELADAN DALAM HIDUPMU
~~ saat teduh
JAWABAN JEMAAT

Jemaat  DAMAI SEJAHTERA

(GB 126)

semua 1. Damai sejahtera dib’ri Tuhan padaku,

sungguh kurasakan melimpah di hatiku.
Kepada sesama harus kuberi,
biar semua orang rasakan damai-Nya.
Damai sejahtera dib’ri Tuhan padaku,
sungguh kurasakan melimpah di hatiku.
‘Ku ingin bagikan damai yang kualami di hidupku,
supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya.
2. Damai sejahtera mulai dari diriku, damai di dunia
itulah harapanku. Dengan Allah Bapa, mari satulah,
kita membawa damai ke dalam dunia.
Damai sejahtera mulai dari diriku, di tiap langkahku,
ikrarku tetap teguh. Setiap hari hidupku s’lalu membawa
damai kekal. Damai di dunia mulai dari diriku.

~ jemaat berdiri

PENGAKUAN IMAN

PF : . . . . .
DOA SYAFAAT
~ jemaat duduk
PF :
. . . . . . . (diberi kesempatan jemaat berdoa pribadi)
Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon:
Jemaat: Dengarkanlah doa kami.
PF : Peliharalah kami dalam sukacita Yesus Kristus, Tuhan dan
Juruselamat, yang telah mengajar kami berdoa:
Jemaat: Bapa kami yang di sorga . . . . . . . dst.
Jemaat  KAR’NA ENGKAULAH (GB 389b)
Kar’na Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
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PENGUCAPAN SYUKUR (Keluaran 30:16)
P3 : Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi
persembahan kepada-Nya. Alkitab mengatakan:
“Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang
Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam Kemah Pertemuan;
supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat
kepada orang Israel dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa
kamu sekalian.“
--- Bagi Bapak/Ibu/Saudara(i) yang berada di rumah, persembahan dapat
dimasukkan ke dalam Amplop yang sudah disediakan oleh keluarga dan
dibawa ke Gereja, atau menggunakan persembahan digital atau dengan cara
transfer ke rekening Gereja. untuk Dana pengadaan alat Multimedia dapat
melalui QR Code Dana PEG dengan kode/angka tiga digit terakhir 123. Dan
Untuk Dana Tanggap Bencana dapat melalui QR Code Dana Syukur dengan
kode/angka tiga digit terakhir 124 --Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri.
Jemaat  INILAH UNGKAPAN SYUKURKU (GB 84)
Semua 1. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan

kepada-Mu; ’kuberikan dari hatiku
terimalah. Kupersembahkan kepada-Mu
dengan seluruh jiwa ragaku;
kiranya berkenan di hadairat-Mu.
….. saatnya memberi persembahan .....

2. Ajarlah aku, ya Tuhanku menjadi alat
di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu
di dunia. Utuslah aku, ya Tuhanku
menolong orang miskin dan lemah.
Pakailah diriku turut maksud-Mu.
DOA SYUKUR

P3

:

Jemaat, silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam
doa syukur secara silih ganti:
Ya Allah TriTunggal: Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terimakasih
atas damai sejahtera-Mu yang memenuhi hati, pikiran dan hidup
kami serta mendorong kami untuk memberi pesembahan dengan
tulus ikhlas kepada Tuhan.
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Jmt

Terimalah persembahan kami, ya Tuhan. Kiranya dikelola dan
digunakan untuk menghadirkan damai sejahtera-Mu kepada
semua orang yang membutuhkan. Dalam nama Yesus, Sumber
Damai Sejahtera, kami berdoa. Amin.
~ jemaat duduk

PENGUTUSAN

WARTA JEMAAT
P4
: ...................
AMANAT PENGUTUSAN
PF
: Jemaat, silakan berdiri.
Pergilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan damai
sejahtera dari Tuhan, serta lakukan firman-Nya. Jadilah teladan
dalam hidupmu untuk menjadi pembawa damai sejahtera di mana
pun saudara berada agar makin banyak orang mengalami damai
dari Tuhan sambil menanti kedatangan-Nya.
Jemaat 
Semua

ALLAH, SUMBER DAMAI KEKAL (GB 346)
1.

Allah, Sumber damai kekal,
b’ri damai bagi bangsa-bangsa.
S’luruh umat berseru, berseru: ‘Amin, amin!’
Damai-Nya di dib’ri, damai-Nya di dib’ri,
damai-Nya di dib’ri bagi bangsa dunia.
Damai-Nya di dib’ri, damai-Nya di dib’ri,
damai-Nya di dib’ri bagi bangsa dunia.
Damai-Nya di dib’ri, damai-Nya di dib’ri,
damai-Nya di dib’ri bagi bangsa dunia.
Damai-Nya di dib’ri, damai-Nya di dib’ri,
damai-Nya di dib’ri bagi bangsa dunia.

B E R K A T (Bil. 6:24–26)
PF : Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta
terimalah berkat-Nya:
“TUHAN memberkati engkau dan melindungi engkau;
TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia;
TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera.”
Jemaat 

AMIN

(GB 402a)

SAAT TEDUH ~ TETAP BERDIRI
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