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PERSIAPAN IBADAH
 Lonceng berdentang
 Penatua membaca warta dan mengundang
jemaat berdiri menyiapkan diri untuk memulai
ibadah
 Seorang anak kecil berjalan membawa cahaya
diringi sebuah pujian, penatua pembaca warta
menerima lilin untuk menyalakan lilin.
 Panggilan Beribadah
Pnt : “Pujilah TUHAN, hai segala bangsa, megahkanlah
Dia, hai segala suku bangsa! Sebab kasih-Nya
hebat atas kita, dan kesetiaan TUHAN untuk
selama-lamanya. Haleluya!” (Mazmur 117 : 1-2)
J
: (Menyanyikan KJ 64:1,2 BILA KU LIHAT
BINTANG GEMERLAPAN, bersamaan itu prosesi
pembawa Alkitab memasuki ruang kebaktian)
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1.

Bila kulihat bintang gemerlapan
dan bunyi guruh riuh kudengar,
ya Tuhanku, tak putus aku heran
melihat ciptaan-Mu yang besar.
Refrein:
Maka jiwaku pun memuji-Mu:
“Sungguh besar Kau, Allahku!”
Maka jiwakupun memuji-Mu:
“Sungguh besar Kau, Allahku!”

2.

Ya Tuhanku, pabila kurenungkan
Pemberian-Mu dalam Penebus,
‘ku tertegun : bagiku dicurahkan
oleh Putra-Mu darah-Nya kudus.
Refrein.

VOTUM DAN SALAM
PF : Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama
Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, Yang kasih
setia-Nya kekal untuk selama-lamanya.
J
: (menyanyikan) Amin, amin, amin.
PF : Anugerah dan Sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan
Yesus Kristus beserta Saudara-saudara sekalian
J
: Beserta saudara juga.
KATA PEMBUKA
(duduk)
PF : Nyalakan Cahaya di hatimu menyibak gelap oleh
karena hasutan dan perpecahan. Pandanglah Ia
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J

yang datang dengan berlimpah kasih, “… Ia
sabar terhadap kamu,karena Ia menghendaki
supaya jangan ada yang binasa, melainkan
supaya semua orang berbalik dan bertobat.
Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai
kesempatan bagimu untuk beroleh selamat,”
(2 Petrus 3:9b,15a)
: (Menyanyikan KJ 18:1,2 ALLAH HADIR BAGI
KITA)

1. Allah hadir bagi kita
dan hendak memb’ri berkat,
melimpahkan kuasa Roh-Nya
bagai hujan yang lebat.
Refrein:
Dengan Roh Kudus, ya Tuhan,
umat-Mu berkatilah!
Baharui hati kami; o, curahkan kurnia.
2. Allah hadir, sungguh hadir
di jemaat-Nya yang kudus;
biar kasih Karunia-Nya menyegarkan kita t’rus.
Refrein.
PENGAKUAN DOSA
PF : (Menaikkan doa pengakuan Dosa)
J
: (Menyanyikan PKJ 198: 1-3 DI HATIKU YA
YESUS)
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1.

Di hatiku, ya Yesus, Tuhan, bersabdalah,
agar tenang hatiku dan hilang kuatirku.
Refrein:
Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan, bersabdalah;
'ku berserah, pasrah penuh:
bersabdalah, ya Tuhan.

2.

Sucikanlah, ya Yesus, diriku yang cemar;
pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat.
Refrein.

3.

Hatiku ini, Yesus, bukan milikku,
namun hidupku kini adalah milik-Mu.
Refrein.

BERITA ANUGERAH
(berdiri)
PF : Lihatlah itu Tuhan!
J
: Ia datang dengan kekuatan dan dengan
tangan-Nya Ia berkuasa
PF : Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahNya ada bersam-sama Dia
J
: dan mereka yang diperoleh-Nya berjalan di
hadapan-Nya
PF : Seperti seorang gembala Ia menggembalakan
kawanan ternak-Nya
J
: dan menghimpunkannya dengan tangan-Nya
PF : Anak domba dipangku-Nya
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J
PF
J

: induk domba dituntun-Nya dengan hati-hati
( Yesaya 40:10-11)
: Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
: Syukur kepada Allah !
(Menyanyikan PKJ 16 : 1, 2, MARI KAWANKAWAN NYANYI GEMBIRA)
Refrein:
Mari, kawan-kawan, nyanyi gembira,
gembira mengikuti bunyi lagunya.
Mari, kawan-kawan, nyanyi gembira,
supaya isi dunia mendengarkannya.

1.

Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan suka-Nya
maklumkan nama Yesus.
Mari, kawan-kawan, nyanyi gembira!
Refrein.

---------Jemaat saling memberi salam damai----------2.

Suka bagai t’rang surya, suka bagai embun,
suka bagai pelangi,
mari, kawan-kawan, nyanyi gembira!
Refrein.

PEMBERITAAN FIRMAN
 Doa Epiklese
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(duduk)

 Pembacaan Alkitab: Markus 1 : 1-8
PF

: 1 Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus,
Anak Allah. 2 Seperti ada tertulis dalam kitab
nabi Yesaya: "Lihatlah, Aku menyuruh utusanKu mendahului Engkau, ia akan mempersiapkan
jalan bagi-Mu; 3 ada suara orang yang berseruseru di padang gurun: Persiapkanlah jalan
untuk Tuhan, luruskanlah jalan bagi-Nya",
4 demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di
padang gurun dan menyerukan: "Bertobatlah
dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan
mengampuni dosamu." 5 Lalu datanglah
kepadanya orang-orang dari seluruh daerah
Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan
sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di
sungai Yordan. 6 Yohanes memakai jubah bulu
unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya
belalang dan madu hutan. 7 Inilah yang
diberitakannya: "Sesudah aku akan datang Ia
yang lebih berkuasa dari padaku; membungkuk
dan membuka tali kasut-Nyapun aku tidak
layak. 8 Aku membaptis kamu dengan air, tetapi
Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus."
Pdt : Demikianlah Firman Tuhan, berbahagialah kita
yang menjadikan Firman Tuhan sebagai pelita
bagi kakinya dan suluh dalam hidupnya.
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: (Menyanyikan KC 140 Firman Tuhan Pelita
bagi kakiku)
Firman-Mu pelita bagi kakiku
dan sebagai suluh pada jalanku.
Firman Tuhan, Firman Tuhan menerangi jalanku,
Firman Tuhan, Firman Tuhan pelita hidupku.
 Fragmen
 Kotbah : CAHAYA DI TENGAH PERPECAHAN

SAAT TEDUH
Kebaktian 1: PS. Adoramus
Kebaktian 2: PS Glorificamus
Kebaktian 3: PS Biduan Sion
Kebaktian 4: PS Kidung Agung
PENGAKUAN IMAN

(berdiri)

Pnt : Mari kita sambut Firman Tuhan dengan
mengikrarkan kepercayaan kita Seturut dengan
pengakuan iman Rasuli demikian: Aku
Percaya…
TAYANGAN AKSI KASIH:
(duduk)
Rumah singgah/Pesantren Al-afifiyah Bandung
8

DOA SYAFAAT
PERSEMBAHAN
Pnt : Mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan
dan “Hendaklah masing-masing memberikan
menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih
hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi
orang yang memberi dengan sukacita”
(2 Korintus 9:7)
J
: (Menyanyikan
KJ 292 : 1 - 3 TABUH
GENDANG!, bersamaan dengan pengumpulan
persembahan)
1.

Tabuh gendang! Sambil menari
nyanyikan lagu yang merdu!
Bunyikanlah gambus, kecapi:
mari memuji Allahmu!
Karya besar yang agung benar
t'lah dilakukan-Nya terhadap umat-Nya!

2.

Israel pun atas berkat-Nya
riang gembira bermazmur.
Ikut serta kita percaya
dan kepada-Nya bersyukur:
"Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib
kekal selamanya; terpuji nama-Nya!"
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3.

Dulu telah dari himpitan
Ia bebaskan umat-Nya.
Habis mendung Ia berikan
sinar mentari yang cerah!
Puji terus yang Mahakudus:
bebanmu yang berat diganti-Nya berkat!

Pnt : (Memanjatkan doa persembahan)
J
: (Menyanyikan nyanyian Tema)
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(berdiri)
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PENGUTUSAN DAN BERKAT
PF : Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
J
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
PF : Jadilah saksi Kristus.
J
: Syukur kepada Allah.
PF : Terpujilah Tuhan.
J
: Kini dan selamanya.
PF : Pulanglah dengan damai sejahtera dan
terimalah berkat Tuhan
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.
J
: (menyanyikan)
Maranatha,
maranatha,
maranatha,
maranatha, maranatha. Amin, amin, amin.
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