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LITURGI
GKI GUNUNG SAHARI
“MENJADI SUNGGUH ILAHI,
MENJADI SUNGGUH TULUS”
MINGGU ADVEN KE-4, 18 DESEMBER 2016
DILAYANI OLEH
PDT. FEBE ORIANA HERMANTO
Pdt = Pendeta; 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 4 (empat) lilin simbol Minggu Adven Ke-4
I. JEMAAT BERHIMPUN
(Berdiri)
2. PROSESI DENGAN NYANYIAN PROSESI
J : (Menyanyikan, “Putri Sion, Nyanyilah”, KJ. 91,
do=e, 2 ketuk)
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1. Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem!
Mari sambut Rajamu. Raja Damai t‟rimalah!
Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem!
- Bunyi lonceng gereja tiga kali, mengawali prosesi
masuk Penatua dan Pendeta.
2. Hosiana, Putra Daud, umat-Mu berkatilah!
Dirikanlah takhta-Mu, mahatinggi, mulia
Hosiana, Putra Daud, umat-Mu berkatilah!
3. Hosiana, Putra Daud, Salam, Raja mulia.
Raja Damai abadi, Putra Allah yang kekal.
Hosiana, Putra Daud, Salam, Raja mulia!
3. VOTUM
Pdt : 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!”
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4. SALAM
Pdt : 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)
5. KATA PEMBUKA
Pdt : Jemaat yang dikasihi Tuhan! Hati yang tulus adalah
hati yang bersih dari segala kejahatan dan yang
kesukaannya adalah Tuhan dan ketetapanketetapan-Nya yang nyatakan kehendak, dan
kebenaran-Nya. Karena selalu melihat dan
menyelidiki hati manusia, Tuhan menyukai dan
berkenan kepada orang yang tulus hati. Sebab,
seperti hidup Ilahi, hidup orang yang tulus hati pun
selalu mau dengan sungguh-sungguh menyatakan
kehendak dan kebenaran-Nya. Seperti kata
Pemazmur, “Engkau, yang menguji hati dan batin
orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah
Allah, yang menyelamatkan orang-orang yang tulus
hati” (Mazmur 7:10b-11).
6. NYANYIAN JEMAAT
J : (menyanyikan, “Aku Hendak Tetap Berhati
Tulus”, NKB. 193, do=f, 4 ketuk)
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1. Aku hendak tetap berhati tulus
Kar‟na teman mempercayaiku.
Aku hendak tetap berjalan lurus,
kar‟na teman t‟lah mengasihiku; (2x)
3. Aku hendak tetap menjadi kawan
bagi yang hatinya penat, sendu.
Dan kasihku ingin t‟rus kubagikan,
serta imbalan tiada „ku perlu; (2x)
7. PENGAKUAN DOSA
Pdt : (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, “O Allahku,
Jenguk-lah Diriku”, NKB. 13, do=f, 6 ketuk)
1. O Allahku, jenguklah diriku,
ujilah hati dan pikiranku.
Aku telah berdosa dan cemar,
sucikan dan jadikan „ku benar.
3. Ya Tuhanku, hidupku t‟rimalah;
kasih yang murni, o curahkanlah.
Taklukkanlah dendam dan nafsuku,
tinggallah ‟Kau tetap di hatiku.
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(Berdiri)
9. BERITA ANUGERAH
Pdt : Berita anugerah kita dengar dari YEREMIA
31:3b, “Aku mengasihi engkau dengan kasih
yang kekal, sebab itu Aku melanjutkan kasih
setia-Ku kepadamu.”
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan!
J : Syukur kepada Allah!
10. NYANYIAN JEMAAT
J : (menyatakan syukur dan tekad hidup barunya,
dengan menyanyikan, “Dalam Lautan Yang
Kelam”, NKB. 19, do=a, 6 ketuk)
1. Dalam lautan yang kelam, terancam jiwaku,
dalam dosa tenggelam, hilang harapanku.
Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku,
lalu „ku dis‟lamatkan Mukhalisku.
Refrein:
Kasih kudus! Kasih kudus!
Yang t‟lah mengangkatku: Kasih Kudus!
Kasih kudus! Kasih kudus!
Yang t‟lah mengangkatku: Kasih Kudus!
(Jemaat saling bersalaman dan saling ucapkan,
”Salam Damai!”)
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2. Kasih-Nya kudus, besar, patut kubalaslah;
kar‟na itu „ku gemar agungkan nama-Nya.
Kuserahkan hidupku bulat kepada-Nya,
melayani Tuhanku selamanya!
Refrein:
Kasih kudus! Kasih kudus!
Yang t‟lah mengangkatku: Kasih Kudus!
Kasih kudus! Kasih kudus!
Yang t‟lah mengangkatku: Kasih Kudus!
(Duduk)
II. PELAYANAN FIRMAN
11. DOA PELAYANAN FIRMAN
Pdt : (Berdoa mohon pertolongan Roh Kudus) ... Kami
berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
J : Amin.
12. PEMBACAAN ALKITAB
Pdt : Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Injil Tuhan
Yesus Kristus menurut MATIUS 1:18-25
(membacakannya)
18
Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti
berikut: Pada waktu Maria, ibu-Nya, bertunangan
dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh
Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami
isteri. 19 Karena Yusuf suaminya, seorang yang
tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama
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isterinya di muka umum, ia bermaksud
menceraikannya dengan diam-diam. 20 Tetapi
ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat
Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan
berkata: "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau
takut mengambil Maria sebagai isterimu, sebab
anak yang di dalam kandungannya adalah dari
Roh Kudus. 21 Ia akan melahirkan anak laki-laki
dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena
Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya dari
dosa mereka." 22 Hal itu terjadi supaya genaplah
yang difirmankan Tuhan oleh nabi: 23
"Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung
dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka
akan menamakan Dia Imanuel" -- yang berarti:
Allah menyertai kita. 24 Sesudah bangun dari
tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan
malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil
Maria sebagai isterinya, 25 tetapi tidak bersetubuh
dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki
dan Yusuf menamakan Dia Yesus.
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus!.
Berbahagialah mereka yang mendengarkan
Firman Allah dan yang melakukannya di dalam
hidupnya. Maranatha!
J
8

: (Menyanyikan) Maranatha (3x).

13. DRAMA ADVEN KE-4
14. KOTBAH
Pdt : (Memberitakan Firman Tuhan, dengan tema:
“Menjadi Sungguh Ilahi, Menjadi Sungguh Tulus”)
15. SAAT HENING
16. PADUAN SUARA & VOCAL GROUP
(06.00) Glorificamus
(10.00) Gracia
(08.00) G4 Voice
(17.00) Angelic Kids 2
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
Pdt : (berdoa-syafaat,
dan
diakhiri
mengucapkan “Doa Bapa Kami”)

dengan
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III. PELAYANAN PERSEMBAHAN
20. NAS PERSEMBAHAN
Pnt : Marilah kita mengingat, di dalam persembahan
kita, firman Tuhan dari YEREMIA 33:11 yang
berkata, “… Bersyukurlah kepada TUHAN
semesta alam, sebab TUHAN itu baik,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiaNya!, sambil mempersembahkan korban syukur
di rumah TUHAN ... ”.
21. NYANYIAN JEMAAT
J : (Sementara menyanyikan, “Bawa Persembahanmu”,
PKJ. 146, do=f, 2 ketuk, memberikan persembahannya,
melalui kantong persembahan yang diedarkan)
1. Bawa persembahanmu, dalam rumah Tuhan
dengan rela hatimu, janganlah jemu.
Bawa persembahanmu, bawa dengan suka.
Refrein:
Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu.
Bawa persembahanmu, ucaplah syukur!
2. Rahmat Tuhan padamu, tidak tertandingi
oleh apa saja pun dalam dunia.
Kasih dan karunia, sudah kauterima.
Refrein.
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3. Persembahankan dirimu, untuk Tuhan pakai
agar kerajaan-Nya makin nyatalah.
Damai dan sejahtera diberikan Tuhan.
Refrein.
(Berdiri)
22. DOA PERSEMBAHAN
Pnt : (Berdoa syukur) ... Kami berdoa di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus.
J : Amin.
IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
23. NYANYIAN JEMAAT
J : (Menyanyikan, “Pakailah Waktu Anug’rah
Tuhanmu”, NKB. 211, do=es, 4 ketuk)
1. Pakailah waktu anug‟rah Tuhanmu,
hidupmu singkat bagaikan kembang.
Mana benda yang kekal di hidupmu?
Hanyalah kasih tak akan lekang.
Refrein:
Tiada yang baka di dalam dunia,
s‟gala yang indah pun akan lenyap.
Namun kasihmu demi Tuhan Yesus
sungguh bernilai dan tinggal tetap.
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3. Karya jerihmu demi Tuhan Yesus,
„kan dihargai benar oleh-Nya.
Kasih yang sudah kau tabur di dunia,
nanti „kau tuai di sorga mulia.
Refrein.
24. PENGUTUSAN
Pdt : Arahkanlah hatimu kepada Tuhan!.
J : Kami mengarahkan hati kami kepada
Tuhan.
Pdt : Jadilah terang-Nya yang mengenyahkan
kegelapan!.
J : Syukur kepada Allah.
Pdt : Terpujilah Tuhan!.
J : Kini dan selamanya.
25. BERKAT
Pdt : (Menyampaikan berkat)
J : (Menyanyikan) Maranatha 5x, Amin 3x.

“Ketulusan adalah wajah dari jiwa manusia”
(Sanial Dubay)
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