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 Umat Berdiri 
 

PANGGILAN BERIBADAH  
M1: Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, eyang 

kakung, eyang putri, bapak, ibu dan anak-anak semuanya 
sungguh kita patut bersyukur sebab meskipun pandemi 
Covid-19 belum berakhir, tetapi kita masih tetap 
bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Di masa 
penantian ini kita diajak untuk mengingat serta mengucap 
syukur atas cinta kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita 
memuji Tuhan dengan nyanyian “SELAMAT PAGI 
TUHAN” (dinyanyikan 2x) 

 
 

PERSIAPAN 

 Liturgi ini disusun untuk ibadah intergenerasional, oleh 
sebab itu petugas di dalam peribadahan disarankan 
melibatkan semua generasi.  

 Alat musik yang digunakan dapat bervariasi (gitar akustik, 
kajon, dll) 

 Pada beberapa lagu pujian, guru sekolah minggu/ petugas 
yang sudah dipersiapkan dapat memandu gerakan yang 
diikuti oleh semua jemaat. 

Di Tengah 

Kerapuhan,

Maukah 

Kau Diutus-

Nya? 

0 

 

BAHAN LITURGI 
Minggu Adven 2 
5 Desember 2021 

Keterangan: 
PF.: Pelayan Firman 
M: Majelis 
L1:  Jemaat Adiyuswa 
L2:  Keluarga Muda 
L3:  Anak  
U: Umat 
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S’lamat pagi Tuhan, tak lupa t’rima kasih 
Tuhan t’lah p’lihara, kami tiap hari 
Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi 
Bertambah tambah tambah indahnya 
 
(contoh lagu dapat dilihat melalui 
https://www.youtube.com/watch?v=rSec3JSSHkg) 

 

 
VOTUM 
PF: Marilah kita memulai kebaktian ini dengan pengakuan 

bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang 
menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang tidak 
pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Nya. 

U: (menyanyikan Amin, Amin, Amin) 
 
 
SALAM 
PF: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, 

dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Saudara sekalian. 
U: Menyertai Saudara juga 
 
 Umat Duduk 
 
KATA PEMBUKA   
M1: Dunia ini adalah gelanggang bagi manusia untuk berkarya 

bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi bagi seluruh umat 
manusia dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Oleh sebab 
itu kita semua baik yang masih kanak-kanak maupun 
lanjut usia, diajak untuk tidak abai terhadap sekeliling kita 
yang membutuhkan. Kita pergunakan masa adven ini 
untuk bergerak dan bekerja.  

U: (menyanyikan PKJ 177:1-2) 
 

PKJ 177:1-2 “AKU TUHAN SEMESTA” 
 

1) Aku Tuhan semesta, jeritanmu Kudengar. 
Kau di dunia yang gelap ‘Ku s’lamatkan. 
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Akulah Pencipta t’rang; malam jadi benderang. 
Siapakah utusanKu membawa t’rang? 
Reff: 
Ini aku, utus aku! Kudengar Engkau memanggilku. 

Utus aku; tuntun aku; ‘Ku prihatin akan umat-Mu. 
 

2) Aku Tuhan semesta. ‘Ku menanggung sakitmu 
dan menangis kar’na kau tak mau dengar. 
‘Kan Kurobah hatimu yang keras jadi lembut. 
Siapa bawa firmanKu? Utusan-Ku? 
Refr: 

 
 
PENGAKUAN DOSA 
L1: (membacakan Matius 22:37-40, bukan hal yang mudah 

melakukan kedua hukum ini. Seringkali keegoisan kitalah 
yang muncul sehingga jangankan mengasihi alam, seluruh 
ciptaan-Nya dan Tuhan, mengasihi orang tua, anak atau 
orang yang begitu dekat dengan kita saja sulit dilakukan.) 

U: (menyanyikan NKB 200:1,3) 
 

NKB 200:1,3 “DI JALAN HIDUP YANG LEBAR, SEMPIT” 
 

1) Di jalan hidup yang lebar, sempit, 
orang sedih mengerang. 
Tolong mereka yang dalam gelap; 
bawalah sinar terang! 
Refr: 
Pakailah aku, jalan berkat-Mu, 
memancarkan cahaya-Mu! 
Buatlah aku, saluran berkat 
bagi siapa yang risau penat. 

 

3) Seperti Tuhan memb’ri padamu 
dan mengasihi dikau, 
b’ri bantuanmu di mana perlu, 
Yesus mengutus engkau! 
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 Umat Berdiri 
 

BERITA ANUGERAH   
PF: Sekalipun kita adalah manusia yang rapuh dan mudah 

sekali terjatuh ke dalam jurang dosa, tetapi Dia adalah 
Tuhan yang pengampun. Firman-Nya di dalam Mazmur 
103:8-12 mengingatkan kita yang demikian,“TUHAN 
adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan 
berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak 
untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukan-
Nya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak 
dibalas-Nya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, 
tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih 
setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia; sejauh 
timur dari barat, demikian dijauhkan-Nya dari pada kita 
pelanggaran kita” 

 
U: (Menyanyikan KJ 381:1,4) 
  

KJ 381:1,4 “YANG MAHAKASIH”  
 
1) Yang Mahakasih ya itu Allah;  

Allah Pengasih pun bagiku. 
Refr: 
Aku selamatlah oleh kasihNya,  
oleh kasihNya kepadaku. 

 

4) Allah mengutus Yesus, Tuhanku;  
Allah mengutus Sang Penebus 
Refr: 

 
 Umat Duduk 

 
PELAYANAN FIRMAN  
PF: (Doa Epiklese) 
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Bacaan Pertama 
L1: Bacaan pertama dari Maleakhi 3:1-4 
 Demikianlah Sabda Tuhan 
U: Syukur kepada Allah 
 

Tanggapan 
L2: Mari kita menanggapi Sabda Tuhan dengan membaca 

Lukas 1:68-79. 
 

Bacaan Kedua 
L3: Bacaan kedua dari Filipi 1:3-11 
 Demikianlah Sabda Tuhan 
U: Syukur kepada Allah 
 

Pembacaan Injil 
PF: Pembacaan Injil, dari Lukas 3:1-6 
 Demikian Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah 

mereka yang mendengarkan Firman Tuhan dan yang 
memeliharanya. MARANATA. 

U:  (menyanyikan MARANATA) 
 

Khotbah 
 
 

Saat Teduh  
(PF mengajak jemaat menyanyikan lagu Firman Tuhan 
Kudengar, 
https://www.youtube.com/watch?v=CpB4MxPLXfU) 
 

Firman Tuhan ku dengar 
Ku tanam di hatiku 
Ku ingin bertumbuh subur 
berbuah lebat 
Yesus tolong padaku 
 
 Umat Berdiri 

 
Pengakuan Iman   
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M2: Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita 
ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani 
dengan bersama mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli. 

U: (Bersama-sama mengucapkan Pengakuan Iman 
Rasuli) 

 
Doa Syafaat (Jemaat Duduk) 

1. L1 : mendoakan anak, cucu dan jemaat yang sakit 
2. L2: mendoakan para orang tua serta gereja 
3. L3: mendoakan bangsa dan negara Indonesia serta 

pandemi covid-19 
4. PF: mengakhiri doa syafaat  

 
 
PERSEMBAHAN  
M3: Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan 

berpersembahan saat ini, kita landasi firman Tuhan 
sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus hamba-
Nya, yang ditulis dalam Surat Roma 11:36,“Sebab segala 
sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: Bagi 
Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya!” 

 
U: (menyanyikan PKJ 147:1-2) 
 

PKJ 147:1-2 “DI SINI AKU BAWA” 
 

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) Tanganku yang kecil, ya Tuhan, 
belum mencari makan sendiri, ya Tuhan. 
Terimalah hatiku, Tuhan, menjadi 
persembahan yang Tuhan perkenan. 
T’rimalah, Tuhan, O t’rimalah, Tuhan! 
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 Umat Berdiri 
 

Doa Persembahan  
  
M3: (Memimpin doa persembahan dengan diakhiri “Doa Bapa 

Kami” Cip. Pdt. David Christianto) 
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Nyanyian Pengutusan 
U: (Menyanyikan KJ 246:1,3) 
 

KJ 246:1, 3 “YA ALLAH YANG MAHATINGGI” 
 
1) Ya Allah yang Mahatinggi, Kau Pencipta dunia ini; 

kami juga Tuhan ciptakan, agar Dikau tetap dipuji. 
Engkau Bapa yang memberkati  
tiap orang yang rendah hati. 
Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. 
 

3) Ya Allah yang Mahasuci, Engkau turun ke dunia ini; 
Kau menyala bagaikan api; memurnikan nurani kami, 
Mengobarkan semangat kami  
agar kami menjadi b'rani. 
Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. 

 
  
PENGUTUSAN 
PF: Ibadah ini telah berakhir, akan tetapi tugas kita untuk 

melakukan Firman Tuhan yang sudah didengarkan akan 
segera dimulai. Jadikanlah masa Aden ini kesempatan 
untuk mau diutus oleh-Nya.  

 
BERKAT 
PF: Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara, Tuhan 

menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi 
saudara kasih karunia.  Tuhan menghadapkan wajah-Nya 
kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera, 
Amin. 

U: (menyanyikan PKJ 182:1,2) 
 

PKJ 182: 1,2 ”KUUTUS KAU“ 
 

1) Kuutus ‘kau mengabdi tanpa pamrih, 
berkarya t’rus dengan hati teguh, 
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meski dihina dan menanggung duka; 
Kuutus ‘kau mengabdi bagi-Ku. 
 

2) Kuutus ‘kau membalut yang terluka, 
menolong jiwa sarat berkeluh, 
menanggung susah dan derita dunia, 
Kuutus ‘kau berkorban bagi-Ku. 

 
 

 
[COW] 
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