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 Umat Duduk 
 
 

PANGGILAN BERIBADAH 
PL: Kau yang hadir dalam keterbatasan kami, dan Kau yang 

memampukan segala kerapuhan kami menjadi pribadi 
yang lebih bernilai. Kehadiran-Mu telah merangkul setiap 
kami untuk kembali bangkit dari kejatuhan dan berani 
untuk berjalan bersama kasih yang Engkau berikan.  
mari menyiapkan hati, Bersama kita pujikan “Arti 
Kehadiran-Mu” 

PERSIAPAN 

 Organis/pianis memainkan lagu-lagu yang membawa 
jemaat menghayati ibadah yang akan dilakukan 

 Jemaat menciptakan saat teduh sebagai persiapan pribadi 

 Warta Jemaat dibacakan. 
 
Catatan:  
 Dekorasi dapat mengkonsepkan keberagaman budaya, 

sebagai tanda ada perjumpaan yang terjadi di gereja 
yakni melalui kebersamaan seluruh jemaat dari 
berbagai latar belakang  

 Lagu-lagu yang telah di siapkan, dapat diubah ke 
bahasa daerah jika ada 

 

“Perjumpaan 

Melampaui 

Kerapuhan” 

0 

BAHAN LITURGI 
Minggu Adven 4 
Minggu, 19 Desember 2021 

Keterangan: 
PF: Pelayan Firman 
PL: Pemimpin Liturgi 
M: Majelis  
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Jalan-Mu tak terselami 
 Oleh setiap hati kami 
 Namun satu hal yang 'ku percaya 
 Ada rencana yang indah 

Tiada terduga kasih-Mu 
 Heran dan besar bagiku 
 Arti kehadiran-Mu s'lalu 
 Nyata di dalam hidupku 

Reff  
Penyertaan-Mu sempurna 

 Rancangan-Mu pun dalam 
 Aman dan sejahtera 
 Walau ditengah badai 

Inginku s'lalu bersama 
 Rasakan keindahan 
 Arti kehadiran-Mu Tuhan 

UMAT DISILAKAN MENGAMBIL WAKTU TEDUH 

 
 Umat Berdiri 
 
PL: "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah 

padaku menurut perkatanMu itu" (Luk 1:38). Tema ibadah 
hari ini adalah: “Perjumpaan Melampaui 
Kerapuhan”. Ibadah akan dilayani oleh: … 

 
PL: Biarlah di dalam kerapuhannya, manusia semakin 

bersandar kepada Sang pemilik kehidupan ini. Dan di saat 
ini kita datang dalam pelataran-Nya yang kudus dengan 
seluruh kerendahan hidup kemanusiaan kita. Dengan 
bangkit berdiri kita memuji dari KJ 76:1-2 “Kau yang 
Lama Dinantikan” 

 
1) Kau yang lama dinantikan, Juru s’lamat, datanglah, 

agar kami Kau sucikan dari dosa dan cela! 
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Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau Harapan kami pun! 
Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. 
 

2) Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut, 
agar kami Kauajari kasih Kerajaan-Mu. 
Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah 
dan demi kurban darahMu, b’rilah damai yang baka! 

 
(Pelayan Firman serta majelis memasuki ruang ibadah) 

 
 Umat Duduk 
 

#IBADAH 

PF : Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak dan 
Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah 
Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai 
Saudara sekalian! 

1=C 
U:       5      6       5      6        5      4   .   3    
   A     min  A     min   A               min 
1=Dm 
PF:     3    6     6   7  1        6    1      1    2   3 

      Sa lam bagimu...  sa   lam bagi  mu  
U:       3     6  .  .      5   4  3 .  . 

      Sa   lam . .   Sa      lam 
PF:     3      6        3   2   1      2     3     1   7   6 

      Da   mai   Kris   tus   be   ser  ta      mu. 
U:       3    6  .   .   1  7  6 . . 

 Sa  lam...  Sa    lam  
 

PEMBUKAAN 
PL: Keadaan dan tantangan, terkadang membuat kita takut 

dan cemas menghadapi kehidupan ini, kita ingin 
bersembunyi dan melarikan diri.  Kita bersyukur karena 
Tuhan mengutus sesama untuk saling meneguhkan. Dalam 
kasih kita persahabatan, kita dimampukan hidup dalam 
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perjumpaan yang melampaui kerapuhan. KJ 259:1,2,4 
“Di Dalam Kristus Bertemu” 

 
1) Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia; 

terpadu umat Penebus di dalam kasih-Nya. 
2) Semua hati terlebur di dalam tubuh-Nya, 

berkarya akrab dan tekun di pelayanan-Nya. 
4) Di dalam Kristus bertemu seluruh dunia; 

cerminan kasih penebus umat-Nya yang esa. 
 

PENGAKUAN DAN PENGAMPUNAN DOSA 
Doa Pengakuan Dosa (dapat dilayani PF atau PL)  
    
Umat menyanyikan KJ 240a:1,3 “Datanglah, ya Sumber 
Rahmat” 
  

1) Datanglah, ya Sumber rahmat, selaraskan hatiku.  
Menyanyikan kasih s'lamat yang tak kunjung berhenti.  
Ajar aku madah indah, gita balai sorga-Mu.  
Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. 

3) Tiap hari 'ku berutang pada kasih abadi. 
Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. 
'Ku dipikat pencobaan meninggalkan kasih-Mu; 
Inilah hatiku, Tuhan, meteraikan bagi-Mu! 

 
 Umat Berdiri 
 

BERITA ANUGERAH 

PL:     Hanya karena anugerah Tuhanlah yang melayakkan kita. 

Karena itu hidup sampai ada dalam kasih-Nya.  Berita 

anugerah dari Tuhan Allah diambil dari Mikha 7:18-19, 

yang demikian sabda-Nya,”Siapakah Allah seperti Engkau 

yang mengampuni dosa, dan yang memaafkan 

pelanggaran dari sisa-sisa milik-Nya sendiri; yang tidak 

bertahan dalam murka-Nya untuk seterusnya, melainkan 

berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali 
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menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita 

dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir 

laut”.  

PL:    Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. 
 
U:    SYUKUR KEPADA ALLAH 
 
PL :  Marilah mengucapkan salam damai dengan memberi 

salam kepada saudara-saudara kita sambil menyanyikan 
kubawa damai bagimu - hevenu shalom Aleichem  

Kubawa damai bagimu, kubawa damai bagimu 
Kubawa damai bagimu 
Kubawa damai... damai... damai bagimu 
 
hevenu shalom aleichem, hevenu shalom aleichem 
hevenu shalom aleichem 
hevenu shalom.... shalom.... shalom aleichem (2x) 
 

PL:  Allah mengaruniakan rahmat-Nya pada kita untuk saling 
meneguhkan. Kita sambut rahmat itu dalam kehidupan 
sehari-hari. Dengan  penuh sukacita kita memuji dari 
KJ 77 :1-3 HATIKU BERSUKARIA 

 
1) Hatiku bersukaria 

mengagungkan nama Tuhan, 
Allah, Juru s’lamatku. 

2) DiindahkanNya hamba-Nya; 
kini dan senantiasa 
diberkati namaku. 

3) Kar’na Allah Mahakuasa 
melakukan karya agung 
kepadaku yang rendah. 

 
 
 Umat Duduk  

DOA SYAFAAT  – (PF) 
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PELAYANAN FIRMAN 

 Pujian: “Firman Jadi Manusia” (pujian untuk 

mempersiapkan diri masuk dalam pelayanan Firman, 

musik dapat di buat lebih santai hanya dengan iringan 

piano atau petikan gitar) 

Firman jadi manusia diam di antara kita 
 Ada hidup terang bagi manusia 
 Engkau datang bagi kepunyaan-Mu 

Yesus Kaulah juruselamatku 
 Kuakui Kau Tuhan bagiku 
 Kau terang bagi saat gelapku 
 Kau pintu bagi setiap jalan 

 Doa Pengantar Firman- oleh PF 

 

 Pembacaan Alkitab 

Bacaan  Pertama 
PL  : (Membacakan Mikha 5:1-4b)                                       
         Demikianlah Firman Tuhan 
U    : Syukur kepada Allah 
 
Tanggapan 
PL  : Membacakan Luk 1:46b-55 (dapat secara litani) 

 

 Pembacaan Injil 

PF:   Bacaan Injil hari ini diambil dari Luk 1:39-45 (56-
55) 

  Demikianlah Sabda Tuhan. Berbahagialah setiap 
orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang 
melakukannya. Haleluya! 

U:      (Menyanyikan) Maranatha Amin 4x 
 

 Khotbah 
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 Saat teduh 

 
 Doa – PF – diakhiri dengan lagu “Bapa Kami” 

 
 

 Umat Berdiri 
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PENGAKUAN IMAN 

M:  Jemaat disilakan berdiri. 

Bersama dengan umat Tuhan sepanjang abad dan masa,  
marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan 
mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli bersama-sama. 

 
 Umat Duduk 
 

PELAYANAN PERSEMBAHAN  

M: Marilah kita menyatakan syukur dengan memberikan 

persembahan kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil 

dari 1 Tawarikh 16:29 yang demikian sabda-Nya:  

 

Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah 
persembahan dan masuklah menghadap Dia! Sujudlah 
menyembah kepada TUHAN dengan berhiaskan 
kekudusan. 
 
Dengan sukacita dan penuh syukur kita menyanyikan  
KJ 365 1-3: Tuhan Ambil Hidupku 

1) Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu; 
pun waktuku pakailah memuji-Mu s’lamanya. 

2) Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, 
dan jadikan langkahku berkenan kepada-Mu. 

3) Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu 
dan sertakan lidahku jadi saksi janji-Mu. 

 

 Umat Berdiri 
 Doa Persembahan oleh Majelis Gereja 

 

PENGUTUSAN 

PL: Allah memilih setiap kita untuk meneruskan kabar 
sukacita ini untuk setiap orang yang kita jumpai. Jadilah 
saksi-Nya yang membawa damai di setiap situasi 
menegangkan serta penuh dengan keputus-asaan. Karena 
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untuk itulah DIA datang ke dunia ini.  Dengan penuh 
sukacita kita sambut perutusan ini seraya memuji dari: 
PKJ 185 1-2 “Tuhan mengutus kita” 

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. 

2) Tuhan mengutus kita ke dalam dunia 
bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. 
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. 
 

 
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. 

 
Umat merespon dengan menyanyikan Maranatha (5x) Amin (3x) 
 
 
 
 
 
 
 



 168 Masa Adven Natal 2021 

IBADAH SELESAI 
PUJIAN: KJ 408:1 “Di Jalanku ‘Ku Diiring” 
 
1. Di jalanku 'ku diiring oleh Yesus Tuhanku. 

Apakah yang kurang lagi, jika Dia Panduku? 
Diberi damai sorgawi, asal imanku teguh. 
Suka-duka dipakai-Nya untuk kebaikanku; 
suka-duka dipakai-Nya untuk kebaikanku. 

 
[MM] 

 
 

  




