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Minggu I Advent  29 November 2020 

Persiapan 

Penyalaan Lilin Adventus  

Lilin Natal  

 Satu lilin kita nyalakan 

Hari Natal sudah dekat 

Lilin ini tanda harapan 

Janji Tuhan akan genap 

AJAKAN BERIBADAH 

Ayah Kita telah tiba di minggu-minggu menjelang Perayaan Kelahiran Kristus. 

Minggu-minggu yang kita sebut dengan Minggu Adventus. Adventus atau 

masa penantian merupakan masa dimana umat di beri kesempatan untuk 

mengoreksi diri sehingga umat tiba pada penyadaran diri dan 

pertobatan. Manusia yang jatuh dalam dosa mengharapkan akan janji 

Allah dengan datangnya Yesus Kristus sebagai Juruselamat. 

 Inilah ibadah Minggu Adventus 1 dan melaluinya biarlah kita selalu 

berharap pada janji-Nya untuk merawat umat-Nya serta kita menantikan 

penggenapan janji-Nya untuk kedatangan-Nya kembali. Sebab itu 

beribadahlah dan persiapkanlah hati dan pikiran kita untuk menyambut 

dia seperti kata Nabi Yesaya: “ Hiburkanlah hiburkanlah umatku 

demikian firman Allah tenangkanlah hati Yerusalem  

Kel  dan serukanlah kepadanya  

Ayah bahwa perhambaannya sudah berakhir  

Kel bahwa kesalahan-kesalahan ya telah diampuni  

Ayah  Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan  

Kel  dua kali lipat karena segala dosanya. 

Ayah  Ada suara berseru seru  

Kel  “Persiapkanlah di padang gurun jalan Uutuk Tuhan” 

Ayah  luruskanlah di padang belantara  

jalan raya bagi Allah kita!  
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Kel  setiap lembah harus ditutup  

 dan setiap gunung dan bukit diratakan;  

Ayah  tanah yang berbukit-bukit  

harus menjadi tanah yang rata  

Kel dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran maka kemuliaan Tuhan 

akan dinyatakan  

Ayah dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama sungguh 

Tuhan sendiri telah mengatakannya (Yesaya 40 : 1 – 5)  

Marilah berdiri kita sambut kehadiran Tuhan dalam ibadah ini dengan 

menyanyi bersama. 

 

MENGHADAP TUHAN 

 

NYANYIAN UMAT GB 22 “Besar Dan Ajaib” 

Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah, yang Mahakuasa! 

Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa! 

Siapa tak takut, Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu? 

Sebab hanya Kau yang kudus;  

semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, 

sujud menyembah, sujud menyembah, Engkau, Tuhan 

dan sujud menyembah , sujud menyembah  

sujud menyembah Engaku, Tuhan 

 

DOA PENGAKUAN DOSA  

Ibu Dihadapan Allah penuh rahmat dan kasih marilah kita memeriksa diri 

dengan teliti dan jujur tanpa tawar-menawar terhadap diri sendiri. 

Marilah kita berdoa  

Ya Tuhan Allah, Bapa Mahakudus ampunilah kami karena segala 

sesuatu yang kami lakukan yang membuat hatimu sedih ketika 

melihatnya.  

Kel   Ampunilah kami  

Ibu  Kalau kami telah menjadi marah kepada siapapun tanpa alasan yang 

benar dan kuat  
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Kel    Ampunilah kami  

Ibu  Kalau kami telah lekas kehilangan kesabaran terhadap orang-orang 

terdekat dan yang paling mengasihi kami 

Kel     Ampunilah kami  

Ibu  Kalau kami telah menjadi penghalang orang lain dan bukan menjadi 

pendorong bagi mereka  

Kel    Ampunilah kami  

Ibu  kalau kehadiran kami membuat orang lain kehilangan gairah dan bukan 

membuat mereka makin bersemangat  

Kel    Ampunilah kami  

Ibu  Kalau kami telah bersungut-sungut dan mengeluh dan membuat kami 

sendiri dan orang lain kehilangan damai sejahtera 

Kel    Ampunilah kami  

Ibu  Kalau kami telah lekas marah dan suka menyalahkan orang lain  

Kel    Ampunilah kami 

Ibu  Kalau kami berlaku tidak ramah dan tidak mau berterima kasih  

Kel    Ampunilah kami   

Ibu  Karena semua hal yang sekarang Kami merasa malu karenanya dan Berilah 

kami anugrahMu supaya kami berjalan lebih dekat kepadaMu ya Tuhan…  

NYANYIAN UMAT GB 50 “Perubahan Ajaib” 

Perubahan ajaib terjadi padaku 

Ketika kasih Yesus masuk di hatiku 

Api Roh-Nya yang Kudus murnikan jiwaku 

Hingga hidupku yang lama kini jadi baru 

Reff Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku 

 Tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku 

 Aku ingin selalu tetap di jalan-Nya 

 Dan menjadi saksi Kristus kini dan s‟lamanya 
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PELAYANAN FIRMAN DAN SAKRAMEN 

DOA EPIKLESE  

PEMBACAAN ALKITAB  

Ayah  Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan dari 

Kitab 2 Korintus 8 : 1-9  yang menyatakan .......... 

 Demikian pembacaan Alkitab.  Berbahagialah setiap orang yang 

mendengar Firman Tuhan dan yang melakukannya. MARANATHA!    

Semua  GB 398a  Maranatha  

  Maranatha, Maranatha, Maranatha, Maranatha 

KHOTBAH 

NYANYIAN UMAT  KJ. 81 “O, Datanglah, Imanuel” 

 O, datanglah, Imanuel, tebus umat-Mu Israel 

 Yang dalam berkeluh kesah menantikan Penolongnya 

 Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel!  

 O Tuhan Allah, datanglah, Firman-Mu berkuasalah 

 Seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai 

 Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel. 

PENGAKUAN IMAN RASULI  

DOA SYAFAAT (diakhiri Doa Bapa Kami . .  doksologi GB 389B) 

PERSEMBAHAN SYUKUR  

AJAKAN PERSEMBAHAN  

Adik Umat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan 

memberi persembahan bagiNya. Ingatlah pesan Alkitab yang 

berbunyi : 

“Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah 

persembahan dan masuklah ke pelatarannya-Nya!” (Mazmur 96 : 8) 

Tuhan memberkati persembahan saudara  

Persembahan Keluarga dapat diserahkan kepada Bendahara PHMJ (Pnt. Dominggus 
Huwae) atau dapat dikirim ke Rekening. Mandiri an. GPIB ABRAHAM  No. 163-

00-0127927-5 
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NYANYIAN UMAT GB 79 “B‟ri Pada-Nya” 

B‟ri pada-Nya seg‟nap hatimu 

B‟ri pada-Nya seg‟nap hidupmu 

Kar‟na engkau kepunyaan-Nya 

Dan Ia pun Tuhanmu 

--- umat memberi persembahan --- 

  B‟ri pada-Nya seg‟nap hartamu 

  B‟ri pada-Nya seg‟nap bakatmu 

  Kar‟na engkau kepunyaan-Nya 

  Dan Ia pun Tuhanmu 

DOA PERSEMBAHAN  

Kakak Bapa yang maha kasih yang telah mengutus putranya Yesus bagi kami 

Engkaulah pemilik hidup kami yang menginginkan kami tidak hidup 

untuk diri sendiri  

Kel kami bersyukur sebab rohMu mendorong kami untuk memberi 

persembahan tulus ini kepadaMu. Kiranya hidup kami pun menjadi 

berkat bagi sesama  

Kakak Berkatilah setiap pemberian kami agar bermanfaat bagi pekerjaan 

memuliakan nama Yesus dan memberitakan kasih Tuhan selama-

lamanya.  Amin  

PENGUTUSAN 

AMANAT PENGUTUSAN  

Ibu Sekarang kita akan mundur dari hadapan Tuhan  

Kel tetapi kami tidak ingin persekutuan dengan Tuhan berakhir sampai di sini  

Ibu Kiranya Allah tetap tinggal dalam kita dan dalam karya kerja dan karsa 

bersama  

Kel dan kami pun siap menyongsong kedatanganmu dan kerja yang akan 

kami hadapi dengan iringan berkat berkat  
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NYANYIAN UMAT GB 227 “Tuhan Tuntun Langkahku” 

 Tuhan tuntun langkahku, tunjukkanlah jalanku 

 Tuhan pimpin hidupku pada jalan yang terang 

 Refr  Tuhan jangan „Kau biarkan aku jatuh tersesat 

   Kepada-Mu kuserahkan s‟luruh jalan hidupku 

 Bila nanti diriku dalam dosa terjebak  

 Aku mohon  tangan-Mu melepaskan diriku Refr 

  

BERKAT 

Ayah Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya  

Tuhan memberkati engkau dan melindungi Engkau  

Tuhan menyinari engkau dengan wajahNya  

dan memberi engkau kasih karunia  

Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu  

dan memberi engkau damai sejahtera  

Semua  Amin Amin Amin 

 

 

 

 

Saat Teduh 

 

Salam Persekutuan   


