LITURGI
GKI GUNUNG SAHARI
“MENJADI SUNGGUH ILAHI,
MENJADI SUNGGUH BERBELAS-KASIH”
MINGGU ADVEN KE-3, 11 DESEMBER 2016
DILAYANI OLEH PNT. KRISTINA SIMAREMARE
Pnt = Penatua; J = Jemaat

1.

PERSIAPAN
-

Organis/pianis mengalunkan lagu-lagu gerejawi.
Saat teduh/doa pribadi.
Bunyi lonceng gereja satu kali (5 menit sebelum jam kebaktian).
Penegasan pokok-pokok penting warta jemaat (tepat pada jam
kebaktian).
Penyalaan 3 (tiga) lilin simbol Minggu Adven Ke-3

I. JEMAAT BERHIMPUN
(Berdiri)
2.
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PROSESI DENGAN NYANYIAN PROSESI
J : (Menyanyikan, “Ya Yesus, Dikau Kurindukan”, KJ 84,
do=g, 3 ketuk)
1. Ya Yesus, Dikau kurindukan
lipurkan lara batinku
Seluruh hatiku terbuka
menyambut kedatangan-Mu
Bahagia, Terang sorgawi
Engkau Harapan dunia
Terbitlah, Surya Mahakasih
Dan jiwaku terangilah!

- Bunyi lonceng gereja tiga kali, mengawali prosesi masuk
Penatua dan (c) Pendeta.
3. 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 ‟Kau singkirkan:
ya Yesus, mari, masuklah!
3.

VOTUM
Pnt : Pertolongan dalam hidup dan dalam kebaktian kita
pada saat ini adalah dalam nama Tuhan, yang
menjadikan langit dan bumi!
J : (Menyanyikan refrein “Bila Kulihat Bintang
Gemerlapan”, KJ. 64, do=c, 4 ketuk)
Maka jiwaku pun memuji-Mu:
“Sungguh besar, „Kau, Allahku!”
Maka jiwaku pun memuji-Mu:
“Sungguh besar, „Kau, Allahku!”

4.

SALAM
Pnt : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa
kita, dan dari Tuhan Yesus, serta dari Roh Kudus,
menyertai Saudara sekalian!
J : Dan menyertai Saudara juga!
(Duduk)
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5.

KATA PEMBUKA
Pnt : Jemaat yang dikasihi Tuhan! Belas-kasihan itu
perasaan yang mendorong kita untuk mau melihat,
merasakan, dan menolong penderitaan orang lain.
Begitulah Yesus menaruh belas-kasihan terhadap
orang yang buta, lumpuh, kusta, tuli, mati, dan miskin.
Karena itu, Ia mau melihat, merasakan dan menolong
penderitaan mereka semua. Dengan berbelas-kasihan,
Yesus telah mempersaksikan hidup Ilahi dalam hidup
manusiawi-Nya, sebab, “Tuhan (itu)… penuh belas
kasihan” (Yak 5:11). Begitulah juga dengan setiap
orang percaya yang berbuat sama seperti Yesus
berbuat!. Ia akan mempersaksikan hidup Ilahi dalam
hidup manusiawinya.

6.

NYANYIAN JEMAAT
J : (menyanyikan, “Kasih Tuhanku Lembut!”, NKB. 73,
do=d, 6 ketuk)
1. Kasih Tuhanku lembut! Pada-Nya „ku bertelut
dan ku dambakan penuh: kasih besar!
Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia;
bagiku pun nyatalah: Kasih besar!
Refrein:
Kasih besar! Kasih besar!
Tidak terhingga dan ajaib benar: Kasih besar!
3. Wahai insan, datanglah! Mari sambut kasih-Nya
ingat akan janji-Mu: Kasih besar!
Yesus t‟lah memanggilmu, simak suara-Nya merdu

dan serahkan hatimu, Kasih Besar!
Refrein.
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7.

PENGAKUAN DOSA
Pnt : (memberi kesempatan kepada jemaat untuk mengaku
dosanya secara pribadi dalam doanya masing-masing,
... dan setelah itu mengakhirinya dengan kata) ...
Amin!

8.

NYANYIAN JEMAAT
J : (menyesali dosanya dengan menyanyikan, “Dari
Kungkungan Malam Gelap”, NKB. 10, do=g, 6 ketuk)
1. Dari kungkungan malam gelap
Yesus, Tuhan, „ku datanglah
Masuk ke dalam t‟rang-Mu tetap
Yesus, „ku datanglah!
Dari sengsara, sakit dan aib
masuk ke dalam kasih ajaib
dan „ku rindukan dosaku raib
Yesus, „ku datanglah!
4. Dari derita ‟kan maut seram
Yesus, Tuhan, ‟ku datanglah!
masuk ke dalam rumah senang
Yesus, ‟ku datanglah!
Dari gelora yang menerjang
Masuk ke dalam damai tenang
Dan wajah-Mu terus kujelang
Yesus, ‟ku datanglah!
(Berdiri)
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9.

BERITA ANUGERAH
Pnt : Berita anugerah kita dengar dari YESAYA 44:22,
“Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu
seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu
seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada-Ku,
sebab Aku telah menebus engkau!”.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan!
J : Syukur kepada Allah!

10. NYANYIAN JEMAAT
J : (menyatakan syukur dan tekad hidup barunya, dengan
menyanyikan, “’Ku Duberikan Kidung Baru”, NKB.
21, do=g, 4 ketuk))
1. „Ku diberikan kidung baru
oleh Yesus Tuhanku:
Irama lagu paling mulia,
kidung kasih yang merdu.
Refrein:
Hatiku bersukacitalah,
bersukacitalah, bersukacitalah!
Hatiku bersukacitalah
di dalam Yesus, Tuhanku!
(Jemaat saling bersalaman dan saling ucapkan,
”Salam Damai!”)
2. „Ku mengasihi Tuhan Yesus
yang tersalib bagiku
Segala dosaku dihapus-Nya
hingga baru kidungku
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Refrein:
Hatiku bersukacitalah,
bersukacitalah, bersukacitalah!
Hatiku bersukacitalah
di dalam Yesus, Tuhanku!
(Duduk)

II. PELAYANAN FIRMAN
11. DOA PELAYANAN FIRMAN
Pnt : (Berdoa mohon pertolongan Roh Kudus) ... Kami
berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
J : Amin.
12. PEMBACAAN ALKITAB
Pnt : Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Injil Tuhan
Yesus Kristus menurut MATIUS 11:2-11
(membacakannya)
2
Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang
pekerjaan Kristus, 3lalu menyuruh muridmuridnya bertanya kepada-Nya: "Engkaukah yang
akan datang itu atau haruskah kami menantikan
orang lain?" 4Yesus menjawab mereka: "Pergilah
dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu
dengar dan kamu lihat: 5orang buta melihat, orang
lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang
tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan
kepada orang miskin diberitakan kabar baik. 6Dan
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J

berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa
dan menolak Aku."
7
Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah
Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang
Yohanes: "Untuk apakah kamu pergi ke padang
gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin
kian ke mari? 8Atau untuk apakah kamu pergi?
Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang
berpakaian halus itu tempatnya di istana raja.
9
Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi?
Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih
dari pada nabi. 10Karena tentang dia ada tertulis:
Lihatlah, Aku menyuruh utusan-Ku mendahului
Engkau, ia akan mempersiapkan jalan-Mu di
hadapan-Mu.
11
Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di
antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan
tidak pernah tampil seorang yang lebih besar dari
pada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil
dalam Kerajaan Sorga lebih besar dari padanya.
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus!.
Berbahagialah mereka yang mendengarkan
Firman Allah dan yang melakukannya di dalam
hidupnya. Maranatha!
: (Menyanyikan) Maranatha (3x).

13. DRAMA ADVEN KE-3
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14. KOTBAH
Pnt : (Memberitakan Firman Tuhan, dengan tema:
“Menjadi Sungguh Ilahi, Menjadi Sungguh
Berbelas-kasih”)
15. SAAT HENING
16. PADUAN SUARA
(06.00) Efrata
(08.00) PDP

(10.00)
(17.00)

Gema Kasih
Gita Kalvari

17. PENGAKUAN IMAN
Pnt : Marilah, sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia
dan di segala zaman, kita mengingat dan
mengucapkan ulang Pengakuan Iman Rasuli
sebagai pengakuan iman kita!
J : Aku percaya … dst.
(duduk)
18. TAYANGAN AKSI KASIH
19. DOA SYAFAAT
Pnt : (berdoa-syafaat, dan diakhiri dengan mengucapkan
“Doa Bapa Kami”)
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III. PELAYANAN PERSEMBAHAN
20. NAS PERSEMBAHAN
Pnt : Marilah kita mengingat, di dalam persembahan
kita, firman Tuhan dari 1 TAWARIKH 29:14b
yang berkata, “Sebab dari pada-Mulah segalagalanya dan dari tangan-Mu sendirilah
persembahan yang kami berikan kepada-Mu”.

21. NYANYIAN JEMAAT
J : (Sementara menyanyikan, “Di Sini Aku Bawa”,
PKJ. 147, do=e, 4 ketuk, memberikan
persembahannya, melalui kantong persembahan
yang diedarkan)
1. Di sini aku bawa, Tuhan,
persembahan hidupku, semoga berkenan.
Berapalah nilainya, Tuhan,
dibandingkan berkat-Mu
yang t‟lah Kau limpahkan.
T‟rimalah, Tuhan! O, t‟rimalah, Tuhan!
2. *‟Ku b‟rikan hatiku*, ya Tuhan
*Penuhi dengan belas-kasih-Mu*, ya Tuhan
Terimalah hatiku, Tuhan,
menjadi persembahan yang Tuhan perkenan
T‟rimalah, Tuhan! O, t‟rimalah, Tuhan!
*teks* diadaptasi
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3. Ku ingat firman-Mu, ya Tuhan,
yang mengajarkan kami mengingat yang kecil
Berkati semuanya, Tuhan,
supaya persembahan tetap mengalir t‟rus.
T‟rimalah Tuhan! O, t‟rimalah Tuhan!
(Berdiri)
22. DOA PERSEMBAHAN
Pnt : (Berdoa syukur) ... Kami berdoa di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus.
J : Amin.
IV. PENGUTUSAN
23. NYANYIAN JEMAAT
J : (Menyanyikan, “Tuhan Mengutus Kita”, PKJ. 185,
do=f, 4 ketuk)
1. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
bawa pelita kepada yang gelap
Meski dihina serta dilanda duka,
harus melayani dengan sepenuh.
Refrein:
Dengan senang, dengan senang
marilah kita melayani umat-Nya
Dengan senang, dengan senang
berarti kita memuliakan nama-Nya
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3. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
untuk yang miskin dan lapar berkeluh
Meski dihina serta dilanda duka,
harus melayani dengan sepenuh.
Refrein.
5. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia
untuk melawat orang terbelenggu.
Meski dihina serta dilanda duka,
harus melayani dengan sepenuh.
Refrein.
24. PENGUTUSAN
Pnt : Arahkanlah hatimu kepada Tuhan!.
J : Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Pnt : Jadilah
terang-Nya
yang
mengenyahkan
kegelapan!.
J : Syukur kepada Allah.
Pnt : Terpujilah Tuhan!.
J : Kini dan selamanya.
25. BERKAT
Pnt : (Menyampaikan berkat)
J : (Menyanyikan) Maranatha 5x, Amin 3x.
“Apa yang dari hati;
sampai kepada hati”
(Samuel Taylor Coleridge)
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