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I.
1.1.
Pnt
Jmt
Pnt
Jmt

PERHIMPUNAN
Penyalaan Lilin Adven
(duduk)
: Saat dunia dipenuhi ketakutan dan kegetiran,
: terangilah hati kami ya Allah, sang Cahaya.
: Saat rasa penat putus asa mewarnai kehidupan,
: terangilah hati kami ya Allah, sang Pengharapan.
Penatuamenyalakan lilin Adven keempat
diiringi dengan intro nyanyian prosesi

1.2.

Prosesi

(berdiri)

MULIAKANLAH, HAI JIWAKU
NKB 54
(dinyanyikan secara berulang-ulang dan kanon)
Syair: Magnificant (Kanon)
Berdasarkan: Lukas 1: 46-47
Terjemahan: Rasid Rachman
Lagu: Jacques Berthier, Komunitas Taize

Muliakanlah hai jiwaku,
muliakanlah Tuhan Allah, Jurus'lamatku.
Muliakanlah, muliakanlah,
muliakanlah Tuhan, hai jiwaku!
1.3.
PF
Jmt
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Votum
: Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh
Kudus.
: (menyanyikan) Amin, amin, amin.

1.4.
PF
Jmt

Salam
: Tuhan beserta saudara!
: dan beserta saudara juga!

1.5.
PF

Kata Pembuka
(duduk)
: Umat Tuhan, Melalui pembacaan dan perenungan hari ini,
kita akan belajar dan meneladani sosok Maria. Walaupun
merasa cemas ketika mendengar bahwa ia akan mengandung,
tetapi rasa keberserahan diri kepada Allah melampaui segala
ketakutan dan kecemasannya.

1.6

Pengakuan Dosa
Umat Tuhan, kadang kita tidak mau berusaha untuk mencoba
memahami rancangan Allah bagi diri kita dan justru
memaksakan rancangan kita kepada Allah. Terkadang kita
merasa kecewa kepada Allah ketika rancangan kita berbeda
dengan realita. Untuk itu, marilah kita merendahkan diri di
hadapan Allah dan mengaku segala dosa kita.
(Umat berdoa secara pribadi)

PF

Jmt

: Kami mengaku dihadapan Allah, bahwa kami telah berdosa
dengan pikiran, perkataan dan perbuatan. Pikiran kami
masih memikirkan diri kami tanpa melibatkan Allah, melalui
perkataan, kami masih sering menyampaikan kekecewaan
yang berlebih kepada Tuhan ketika rencana kami tidak
berjalan dengan baik. Melalui perbuatan kami sering
memaksakan kehendak kami, dan kelalaian kami dalam
memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami.
Kami sungguh berdosa. Oleh sebab itu, kami memohon
kiranya Allah mengampuni kami dan menuntun kami untuk
dapat memberi diri kami, sehingga kami dapat Engkau
gunakan bagi kebaikan kami dan orang-orang di sekitar kami.
Di dalam nama Kristus, sang Sahabat, kami memohon.
: Amin
3

1.6.
PF

Berita Anugerah
(berdiri)
: Inilah berita Anugerah yang tertulis dalam Mazmur 116:5-7 :
“TUHAN adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang.
TUHAN memelihara orang-orang sederhana; aku sudah lemah,
tetapi diselamatkan-Nya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku,
sebab TUHAN telah berbuat baik kepadamu.”
Di dalam Kristus engkau telah diampuni!
Jmt. : Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni!
PF
: Damai Kristus bagimu!
Jmt : Damai Kristus bagimu juga!
(Umat saling bersalam damai bersama anggota keluarga nya)
PEGANG TANGANKU
NKB 189 : 1
Syair dan lagu: Take Hold of My Hand; W. Elmo Mercer
Terjemahan: K.P. Nugroho

1. 'Ku ingin selalu dekat pada-Mu,
ikut 'Kau Tuhan tiada jemu;
Bila 'Kau pimpin kehidupanku,
tak 'kan 'ku ragu, tetap langkahku.
Refrein:
O Jurus'lamat, pegang tanganku,
Bimbingan-Mu yang aku perlu;
B'ri pertolongan dan kuasa-Mu,
o Tuhan Yesus, pegang tanganku.
II.
2.1.
2.2.
PF

PELAYANAN FIRMAN
Doa Epiklese
(duduk)
Bacaan Injil
(berdiri)
: Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 1:26-38
26 Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel

pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret,
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27

kepada

seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama
Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan itu Maria. 28 Ketika
malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata: "Salam, hai
engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." 29 Maria
terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam
hatinya, apakah arti salam itu. 30 Kata malaikat itu kepadanya:
"Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia
di hadapan Allah. 31 Sesungguhnya engkau akan mengandung
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah
engkau menamai Dia Yesus. 32 Ia akan menjadi besar dan akan
disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan
mengaruniakan kepada-Nya takhta Daud, bapa leluhur-Nya,
33 dan Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai
selama-lamanya dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan."
34 Kata Maria kepada malaikat itu: "Bagaimana hal itu mungkin
terjadi, karena aku belum bersuami?" 35 Jawab malaikat itu
kepadanya: "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah
Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak yang
akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. 36 Dan
sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang
mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya dan
inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu.
37 Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." 38 Kata Maria:
"Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku
menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia.

Jmt

Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus!. Berbahagialah
mereka yang mendengarkan Firman Allah dan yang
memeliharanya. Maranatha!
: (menyanyikan) Maranatha

Aaron David Miller
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2.3
2.4.

Film Pendek
Khotbah

(duduk)

2.5.

Saat Hening (Dilakukan tanpa ada suara apapun)

2.6.

Persembahan Pujian
G4 Voice

2.7.
Pnt
Jmt

Pengakuan Iman Rasuli
(berdiri)
: Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa
kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan
mengikrarkan Pengakuan Iman Rasuli.
: Aku percaya…

2.8

Tayangan Aksi Kasih 2020

2.9.

Doa Syafaat

III.
3.1.
Pnt

PERSEMBAHAN SYUKUR
Pengantar Persembahan!
: Bagi setiap orang yang menyandarkan pengharapannya
kepada Allah dengan terus menjaga hidup dan berdoa
kepada-Nya, surat 1 Petrus 2:5 menyatakan kepada kita,
“ Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup
untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat
kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang
karena yesus Kristus berkenan kepada Allah”.

Sahabat yang Memberi Diri

(duduk)

Persembahan Bapak, Ibu, Saudara dapat diserahkan secara
langsung ke gereja jika nanti Tuhan sudah anugerahi kita
kesempatan yang baik ke gereja, atau Bapak, Ibu, Saudara
dapat mengirimkannya melalui transfer ke rekening gereja:
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BCA 391 300 2268 atau Virtual Acc. 0717500 (nomor
anggota) dengan berita: Persembahan Kebaktian.
Bapak, Ibu, Saudara juga dapat membawa persembahan yang
sudah terkumpul dengan menempatkannya dalam amplop
dan dimasukkan kedalam kotak persembahan yang ada di
gereja setiap hari.
Majelis Jemaat juga menyediakan QR Code dari Maybank
supaya dapat digunakan dalam persembahan mingguan.
3.2.
Pnt

Doa persembahan
(berdiri)
: Allah yang sungguh baik, yang telah terlebih dahulu memberi
diri bagi kehidupan kami, sungguh kami bersyukur untuk
anugerah dan rahmat-Mu yang tak terkira, tak terukur, dan
tak terbatas. Saat ini kami memberikan apa yang ada pada
kami, sebuah persembahan yang berasal dari ketulusan hati
kami. Biarlah apa yang kami persembahakan ini menjadi
persembahan yang berkenan bagi kemuliaan-Mu. Didalam
nama Tuhan Yesus, Sang Sahabat, kami telah berdoa. Amin.

IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Pengantar Pengutusan
PF
: Umat Tuhan, kita diutus untuk memberi diri bagi dunia yang
sedang membutuhkan cinta kasih Kristus.
4.2.

Lagu Pengutusan
KRISTUS SAHABAT SEJATI
Composser : Clement & Violin
Lyrics by : Pdt Febe Oriana Hermanto

Aku bersyukur kepada-Mu karna Kau mengenalku
Kristus, Kau hadir menghampiriku setiap waktu
Menyapaku sebagai sahabat, tak memandang hina diriku
Kau meraihku bahkan tulus mengasihiku
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Refr
Ajarku meneladan kasih-Mu
Ajarku menyatakan kasih-Mu
Ajarku menjadi sahabat bagi sesama
Kristus sahabat sejati bagi dunia
4.2.
PF
Jmt
PF
Jmt
PF
Jmt

Pengutusan
: Arahkanlah hatimu kepada Tuhan!
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan!
: Jadilah sahabat bagi sesama!
: Kami siap mempersaksikan Kristus!
: Terpujilah Tuhan!
: kini dan selamanya.

4.3.
PF

Berkat
: Kiranya Allah memberimu ketenangan di dalam badai
kehidupan. Kiranya Allah memberimu rasa aman di tengah
hidup yang tidak aman. Kiranya tiap orang yang kau temui
memanggilmu sahabat, dan tiap musuh yang kau jumpai, sudi
kau panggil sahabat. Kiranya damai sejahtera Allah Trinitas:
Bapa, Anak, dan Roh Kudus menaungimu dan
memampukanmu untuk hidup dalam iman, pengharapan,
serta cinta dari hari ini, esok, dan selamanya.
: (menyanyikan) Maranatha, Amin
do = g 3 ketuk

Jmt

Lagu: Arliyanus Larosa, melodi disesuaikan oleh Juswantori Ichwan

(Jemaat duduk dan kembali bersaat teduh)
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