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Persiapan 

o Saat Teduh 

o Penjelasan Tata Ibadah dan Latihan Lagu 

o Doa Konsistori 

...saat teduh 

Ucapan Selamat Datang  

P.2 Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kami Presbiter bertugas 
di GPIB Jemaat “Abraham” Kesatrian Grup 1 Kopassus Serang 
menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak/ Ibu/ 
Saudara-saudari dalam Ibadah Hari Minggu Adven IV. 
Dalam ibadah ini akan dirangkaikan dengan Peringatan Hari 
Ibu tanggal 22 Desember dan Sakramen Baptisan. 
Kiranya kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan, menjadi 
persembahan harum di hadirat-Nya. 
Pelayan Firman dalam Ibadah saat ini adalah Pendeta  
Ny. Vera Tresje Kaya-Loupatty. 

Ungkapan Situasi 

P.2 Perempuan seringkali dipandang sebagai kaum yang lemah. 
Namun, sesungguhnya perempuan adalah pribadi yang dapat 
memberi rasa nyaman, penopang bagi yang lemah, pejuang 
hebat di tengah keluarga, penolong bagi laki-laki, rekan sekerja, 
sahabat dalam berbagi suka dan duka, bahkan pantang 
menyerah dalam menghadapi pergumulan hidup.  

Pengurus PKP  

Tidak terasa 94 tahun sudah perempuan Indonesia terus 
berjuang menunjukan jati dirinya sebagai perempuan yang kuat 
dan sosok seorang ibu yang penuh kelembutan serta memiliki 
cinta yang mendalam bagi tanah air Indonesia.  
Sebagai perempuan Kristiani, kami belajar dari Maria saudara 
Marta, untuk menjadi sosok perempuan yang 
memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. dari Abigail 
istri Nabal, kami belajar menjadi seorang perempuan yang 
bijaksana dalam memiliki kepekaan dan intuisi untuk 
melindungi pasangan, keluarga, bahkan orang-orang di 
sekitar kami dari bahaya. Dari Rut menantu Naomi, kami belajar 
untuk hidup dalam kesetiaan, kuat, terus berjuang dan 
pantang menyerah. 
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♫  “DI DOA IBUKU” 

Di waktu ku masih kecil, gembira dan senang,  
Tiada duka kukenal, tak kunjung mengerang.  
Di sore hari nan sepi, ibuku bertelut,  
sujud berdoa kudengar namaku disebut.  

Reff Di doa ibuku, namaku disebut.  
Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut 

Seringlah kini kukenang, di masa yang berat.  
Di kala hidup mendesak dan nyaris ku sesat.  
Melintas gambar ibuku, sewaktu bertelut 
Kembali sayup kudengar, namaku disebut.  

Reff Di doa ibuku, namaku disebut.  
Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut 

Penyalaan Lilin Adven IV 

P.2 Lilin ADVEN IV akan dinyalakan sebagai simbol kesiapan kita 
menyambut MESIAS yang sejati yaitu Kristus Yesus. Juga 
sebagai simbol bahwa kami siap diutus untuk membawa Damai 
Sejahtera Kristus bagi sesama dan dunia 

(1 anggota Persekutuan Kaum Perempuan menyalakan 
lilin ADVEN 4 –jemaat menyanyikan GB. No. 127: 4) 

 GB. No. 127: 4   “SATU LILIN KITA NYALAKAN” 
Empat lilin kita nyalakan, bagai bintang-bintang cerah. 
Siaplah hai segenap alam, dan bernyanyi “Maranatha!” 

Ajakan Beribadah 

P.2 Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut Firman 
Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. 

 
MENGHADAP TUHAN 

  Jemaat Menyanyi 
KJ. No. 81: 1-3 “O DATANGLAH, IMANUEL” 

1. O, datanglah, Imanuel, tebus umat-Mu Israel 
    yang dalam berkeluh kesah menanti Penolongnya. 
    Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel! 
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… Prosesi membawa Alkitab dan para pelayan memasuki 

ruang ibadah .. 

2. O, datang, Tunas Isai, patahkan belenggu pedih 
    dan umat-Mu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. 
    Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel! 

3. O Surya Pagi, datanglah dan jiwa kami hiburlah; 
     halaukanlah gelap seram bayangan maut yang kejam. 
     Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel! 

Votum 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan 
langit dan bumi. (Mazmur 124 : 8) 

J KJ 476A  
A    -    MIN  

Nas Pembimbing  

PF “Sebagai ganti tembaga Aku akan membawa emas, dan sebagai 
ganti besi Aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga, 
dan sebagai ganti batu, besi; Aku akan memberikan damai 
sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur 
hidupmu.” (Yesaya 60:17) 

Salam 

PF Kasih Karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan 
dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu (I Korintus 1 : 3)  

 J DAN MENYERTAIMU JUGA 
 
  Jemaat Menyanyi 
KJ. No. 76:1, 2 “KAU YANG LAMA DINANTIKAN” 

1. Kau yang lama dinantikan, Jurus'lamat, datanglah, 
    agar kami Kau sucikan dari dosa dan cela! 
    Umat-Mu tetap Kautuntun, Kau Harapan kami pun! 
    Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu. 
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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 darah-Mu, b'rilah damai yang baka! 

(duduk) 

Pengakuan dosa  

P.2 Jemaat, mari dengan kerendahan hati kita mengaku dosa di 
hadapan Allah: 
Ya Allah, di hari Minggu Adven IV ini, Engkau hadir sebagai 
Sang Damai, kami mengingat dan mendoakan para perempuan 
yang kehilangan kedamaian karena tekanan dari keluarga atau 
masyarakat;  
Ya Allah, di hari Minggu Adven IV ini, Engkau hadir sebagai 
Sang Damai, kami mengingat dan mendoakan para perempuan 
yang kehilangan kedamaian karena tekanan dari keluarga atau 
masyarakat;  
Mereka rindu dipanggil “ibu” tetapi kami bersikap tidak adil dan 
memojokkan mereka. Sebagaimana seorang perempuan yang 
tidak akan melupakan bayinya, dan yang menyayangi anak dari 
kandungannya, terima kasih ya Allah, yang tidak pernah 
melupakan kami.  
Engkau melindungi kami dalam rengkuhan-Mu, maka dalam 
iman kepada Kristus kami meyakini bahwa TUHAN Allah Maha 
Pengasih, bagaikan Ibu yang mengasihi dan menggendong kami 
dalam welas asih yang tak bertepi.  

J TERIMA KASIH YA TUHAN, ENGKAU MENDENGAR, 
PENGAKUAN DAN PERMOHONAN KAMI.  

  Jemaat Menyanyi 
KJ. No. 28:1 “YA YESUS, TOLONGLAH”  

1. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku 
    dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu 
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Berita Anugerah 

PF  Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis 
dalam Surat Roma 5:8-9 yang menyatakan: 

“Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh 
karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. 
Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-
Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah.” 

Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus 
kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku 
dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.  

J SYUKUR KEPADA TUHAN, AMIN.  

  Jemaat Menyanyi 
GB. No. 44:1, 4 “MENGALIR DALAM HATIKU” 

1. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal. 
    'Ku nyanyikan damai besar; anug'rah kasih Allah. 

    Reff Damai, damai! Kasih yang sungguh ajaib, 
    betapa besar kasih-Nya; anug'rah kasih Allah. 

4. 'Ku ingin dekat Tuhanku dan tinggal tetap dengan-Nya 
    'ku dapatkan damai kekal; anug'rah kasih Allah. 

    Reff Damai, damai! Kasih yang sungguh ajaib, 
      betapa besar kasih-Nya; anug'rah kasih Allah. 

Perintah Hidup Baru 

PF Marilah kita berdiri untuk mendengarkan Perintah Hidup Baru 
seperti tertulis dalam Surat Roma 14:17-19 yang menyatakan: 
“Sebab Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, 
tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh 
Kudus. Karena barangsiapa melayani Kristus dengan cara ini, 
ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu 
marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai 
sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.” 

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. 
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J  KJ 48 “KEMULIAAN” 
Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, 
kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin. 

(duduk) 

PEMBERITAAN FIRMAN  

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus 

PF ………….. 

Pembacaan ALKITAB 

PF Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar Firman 
Tuhan. Maranatha!  

J  GB. No. 398A “MARANATHA” 
 Maranatha, Maranatha, Maranatha, Maranatha.  

P.3 Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari Kitab Yesaya 9 :1-6 
yang menyatakan ..... Demikianlah Pembacaan Alkitab. 

PF Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di 
antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.  

J  GB. No. 392A  “KEPADA-MU PUJI-PUJIAN” 
 Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan, Bapa, 

Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. 

     (duduk) 
Khotbah            “DAMAI DAN SOLIDARITAS” 

 
JAWABAN JEMAAT 

 
  Jemaat Menyanyi 
KJ. No. 84:1-3  “YA YESUS, DIKAU KURINDUKAN” 

1. Ya Yesus, Dikau kurindukan, lipurkan lara batinku; 
    seluruh hatiku terbuka menyambut kedatangan-Mu. 
    Bahagia, Terang sorgawi, Engkau harapan dunia: 
    terbitlah, Surya Mahakasih, dan jiwaku terangilah! 

2. Hatiku biar Kaujadikan palungan-Mu yang mulia 
    dan dalam aku Kaucerminkan terang sorgawi yang baka, 
    sebab dengan kehadiran-Mu keluhan batinku lenyap. 
    Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap! 
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3. Puaskanlah, ya Jurus'lamat, seluruh kerinduanku. 
    Dengan rendah, jernih dan taat hatiku siap bagi-Mu; 
    Hendak pada-Mu kuabdikan perananku di dunia; 
    Cemas dan duka Kausingkirkan: ya Yesus, mari, masuklah! 

Penetapan Baptisan 

PF Jemaat Tuhan, dengarlah penetapan Baptisan Kudus berdasarkan 

Matius 28:18-20 yang menyatakan: “Kepada-Ku telah diberikan 

segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, 

jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam 

nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka 

melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. 

Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada 

akhir zaman.” 

SAKRAMEN BAPTISAN 

PF Jemaat, pada kesempatan ini keluarga  

1. Bp. Hardi Sudianto dan Ibu Elrosa membawa anak 

mereka Garvi Christian Azel; 

2. Keluarga Bp. Nofrianus dan Ibu Anastasia Elvira Patade 

membawa anak mereka Gavin Gamaliel Kalia; 

3. Keluarga Bp. Adrianus Alimudin dan Ibu Ester Anty 

membawa anak mereka Alfrianty Ashaputri; 

4. Keluarga Bp. Guntur Mesak Mayor dan Ibu Fena Fitria 

Wijayanti membawa anak mereka Dominic Wijaya Mayor; 

5. Keluarga Bp. Adi Putra Siringoringo dan Ibu Rospida 

membawa anak mereka Eezar Juniarka Siringoringo;  

6. Keluarga Bp. Bahtiyar dan Ibu Rindi Christiani membawa 

anak mereka Felysia Inez Gianinna dan Audrey Putri 

Nathania;  
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7. Keluarga Bp. Edwin Patua Hutagalung dan Ibu Lilies 

Adelina Manalu membawa anak mereka Gavrila Olivia br 

Hutagalung;  

8. Keluarga Bp. Marsangkap Taripar Hutagalung dan Ibu. 

Mariana Panggabean membawa cucu mereka Mikaela 

Adelaine;  

9. serta Keluarga Bp. Albert Jefri Panono dan Ibu. Elfrida 

Zuliana Tambunan membawa anak mereka Glenn Axel 

Panono   

telah meminta dan diterima secara gerejawi agar anak mereka 

dibaptis. Tuhan Yesus bersabda : „Biarkanlah anak-anak itu datang 

kepada-Ku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-

orang seperti itulah yang empunya Kerajaan Allah.‟ (Mat.19:14).  

Baptisan Kudus adalah meterai terhadap iman seseorang atas 

penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi dirinya, 

keluarganya dan seisi dunia. Dengan demikian melalui Baptisan 

orang diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa dirinya dan seluruh 

keluarganya dimasukkan kedalam persekutuan jemaat yang 

adalah keluarga Allah sebagai wujud kerajaan perjanjian-Nya.  

Baptisan dilayankan hanya 1 kali untuk selamanya. Sahnya 

baptisan, tidak ditentukan oleh „banyaknya air‟ atau cara 

pembaptisan, secara percik atau selam; tidak juga karena sudah 

dewasa atau masih bayi.  

Sahnya suatu baptisan adalah jika dilaksanakan di dalam 

persekutuan jemaat; diawali dengan pengakuan percaya, baik 

secara pribadi maupun oleh orang tua yang mewakili; dilayankan 

dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang paling 

menentukan dalam hal ini bukanlah yang dibaptis, melainkan 

Allah Tritunggal, yang dalam nama-Nya orang itu dibaptis.  

Dibaptis ”Dalam Nama Bapa” meneguhkan bahwa Allah mengikat 

perjanjian keselamatan dengan kita dan anak cucu kita turun 
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temurun, bahwa Allah menjadi Bapa kita, dan kita menjadi anak-

anak-Nya serta sebagai ahli waris kerajaan-Nya. 

Dibaptis ”Dalam Nama Anak” meneguhkan bahwa kita telah 

dipersatukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus serta 

mengalami pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal.  

Dibaptis ”Dalam Nama Roh Kudus” meneguhkan bahwa Roh 

Kudus berdiam dalam diri kita dan memenuhi kita dengan 

karunia-karunia-Nya yang ajaib. Bahwa Roh Kudus juga 

membimbing dan menolong kita agar selalu hidup dalam 

kebenaran, taat dan setia pada firman Tuhan dan berani bersaksi 

tentang Kristus serta melayani sesama. 

DOA PENGUATAN 
PF Sebelum orang tua dan para saksi ini mengucapkan pengakuan 

dan janjinya serta diteguhkan, kita awali dengan doa: 

 “ Ya Allah Mahakuasa, Engkau telah mempercayakan Firmanmu 

kepada kami umat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu, kami tidak 

sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh 

karena itu, dengan rendah hati, kami berterima kasih atas 

kesetiaanMu yang tiada putusnya; sehingga kami angkatan demi 

angkatan dapat menghayati apa yang diartikan dengan Baptisan 

Kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami 

dapat memahaminya; baik oleh janji pengakuan iman orang tua, 

maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau 

tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugrah-Mu dan 

mendalami rahasia keselamatan. Putra-Mu Yesus yang telah 

mengorbankan diri-Nya bagi kami dengan menebus segala dosa 

kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia 

agar dosa kami, Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui 

dalam Dia yang telah bangkit karena menang atas maut. Kami 

mohon kepada-Mu, ya Bapa, agar Engkau menerima anak-anak 

ini dalam perjanjian-Mu, dan menjadikan mereka ahli waris 

kerajaan-Mu oleh karena Kristus telah mati dan bangkit untuk 

mereka juga. Kiranya oleh jamahan Roh Kudus-Mu, mereka 

dikuatkan dan terpelihara dalam kasih-Mu. Kiranya melalui 
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bimbingan orang tua dan pengajaran gereja, mereka kelak akan 

mengaku : Engkau, Bapa mereka; Yesus Kristus, Tuhan dan 

Juruselamat mereka dan Roh Kudus penghibur dan pembaharu 

mereka sekarang dan selama-Nya. Terpujilah Engkau, ya Allah 

yang kuasa, kekal selama-lamanya. Amin    

PENGAKUAN dan JANJI 

PF Kami mempersilahkan orang tua dan para saksi khusus (orang tua 

rohani) yang anak (anak-anak)-nya akan dibaptis. Bersiap untuk 

menyatakan Pengakuan Percaya dan Janji saudara dengan 

menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut : 

1. Apakah saudara-saudara percaya bahwa Allah telah mengikat 

perjanjian keselamatan kekal dengan saudara sekeluarga, dan 

karena itu anak (anak-anak) saudara harus dibaptis sebagai 

tanda mereka telah dimasukkan di dalam perjanjian 

keselamatan tersebut? 

2. Apakah saudara-saudara percaya bahwa perjanjian 

keselamatan Allah tertulis dalam Alkitab, yakni Perjanjian 

lama dan Perjanjian Baru, dan karena itu saudara-saudara 

berjanji untuk selalu mengajarkan dan menjelaskannya 

kepada anak (anak-anak) saudara sehingga mereka berpegang 

teguh dan tetap hidup di dalamnya? 

3. Apakah saudara-saudara berjanji untuk menjadi teladan yang 

baik kepada anak (anak-anak) saudara dan mendidik serta 

membina mereka tentang hidup beriman dan beribadah 

kepada Yesus Kristus sesuai pemahaman iman dan ajaran 

yang benar, yang berlaku di dalam Gereja Protestan di 

Indonesia bagian Barat? 

PF   Keluarga Hardi Sudianto dan para saksi Sdri. Candra 
Agustina dan Ibu Lamria Rajagukguk 

 Keluarga Nofrianus dan para saksi Bpk. Adrianus Alimuddin 
dan Ibu Ester Anty 
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 Keluarga Adrianus Alimuddin dan para saksi Bpk. Nofrianus 
dan Ibu Anastasia Elvira Patade 

 Keluarga Guntur Mesak Mayor dan para saksi Bp. Fesdi Nata 
Kasiang dan Ibu Rosalina Rosyanti Kelutur 

 Keluarga Adi Putra Siringoringo dan para saksi Bp. Julnanto 
dan Ibu. Ardianan Margareta Sari 

 Keluarga Bahtiyar dan para saksi Bp. Andarias Suratman  
dan Ibu. Elisabeth Ani Suryani 

 Keluarga Edwin Patua Hutagalung  dan para saksi Bp. Robby 
G Manalu dan Ibu. Manatap T Mangunsong 

 Keluarga Marsangkap Taripar Hutagalung dan para saksi 
Ibu. Marsya Angela Rebecca Hutagalung dan Sdr. Henry 
Fernando Marpaung 

 Keluarga Albert Jefri Panono dan para saksi Sdri. Agnes Kris 
Deviana Tambunan 

 Di hadapan Allah dan disaksikan jemaat-Nya, apakah jawabmu? 

Orang Tua  dan para Saksi Khusus  :    

Ya, Dengan Segenap Hatiku. 

PF   Tuhan mendengar dan menguatkan saudara-saudara.  

PENGAKUAN IMAN               (berdiri/duduk) 

PF Jemaat Tuhan, marilah berdiri, bersama kita mengucapkan dan 
mengikrarkan Pengakuan Iman Percaya kita. Dengan hati dan 
mulut masing-masing orang berkata:  

 
PF&J AKU PERCAYA KEPADA ALLAH .....   

       duduk 

Nyanyian Umat KJ. 308 : 1  

 “Tuhan Kau Kekal Raja Hati kami” 

Tuhan Kau kekal Raja hati kami 
Kami tak sesal ikut FirmanMu beriman teguh 
Pada jalan damai  
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SAKRAMEN BAPTISAN 

PF  Dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan.  

“Garvi Christian Azel” 

“Gavin Gamaliel Kalia” 

“Alfrianty Ashaputri” 

“Dominic Wijaya Mayor” 

“Eezar Juniarka Siringoringo” 

“Felysia Inez Gianinna” 

“Audrey Putri Nathania” 

“Gavrila Olivia br Hutagalung” 

“Mikaela Adelaine” 

“Glenn Axel Panono” 

 Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh 
Kudus.  

 Firman Tuhan : „Aku telah memanggil engkau dengan namamu, 
engkau ini kepunyaan-Ku.‟ (Yesaya 43:1b). Amin 

PF   Dengan demikian saudara dan seisi rumah tangga saudara telah 
diselamatkan oleh Yesus Kristus.  

  Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-
lamanya.   

Keluarga dan Saksi : Amin 

Pengakuan Iman 
PF  Jemaat Tuhan, marilah berdiri, bersama kita  

mengucapkan dan mengikrarkan Pengakuan Iman Percaya 
kita. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata: 

PF&J AKU PERCAYA KEPADA ALLAH ..... 
duduk 

Doa Syafaat 

PF ...... 

PF+J BAPA KAMI YANG DI SORGA … 
(ditutup Doxologi ♫ GB 389A “Kar’na Engkaulah): 
kar‟na Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan 
kemuliaan, sampai s‟lama-lamanya, Amin. 
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Pengucapan Syukur 

Ajakan Persembahan      

P.4 Marilah  kita  membawa  persembahan  sebagai  tanda  syukur  
atas kuasa-Nya yang menganugerahkan kepada kita 
keselamatan dan hidup baru. Kita membawa persembahan 
dengan mengingat firman TUHAN dari Kitab Mazmur 54 : 8 
yang menyatakan:  

“Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban 
kepada-Mu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya TUHAN. ” 

Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara 

   Jemaat Menyanyi 
GB. No. 84:1, 2  “INILAH UNGKAPAN SYUKURKU” 

1. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepada-Mu; 
    „ku berikan dari hatiku, terimalah.  
    „Ku persembahkan kepada-Mu dengan seluruh jiwa ragaku. 
    Kiranya berkenan di hadirat-Mu 

=== menyampaikan persembahan diiringi dengan 
instrumen === 

2. Ajarlah aku, ya Tuhanku menjadi alat di tangan-Mu 
    untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. 
    Utuslah aku, ya Tuhanku menolong orang miskin dan lemah. 
    Pakailah diriku turut maksud-Mu. 

 

 

 

Doa Syukur     

P.4  Jemaat, silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan ini 
kepada Tuhan dalam doa syukur: 

Allah Sumber Kasih kami bersyukur atas harapan dan 
keselamatan yang senantiasa Engkau sediakan bagi kami. Atas 
segala perkembangan dan kemajuan dalam hidup dengan segala 
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kecanggihan yang kami nikmati. Mampukanlah kami untuk 
mengelola berkat-Mu dalam berbagai kemajuan dan kecanggihan 
secara benar dan tepat, agar melaluinya kasih-Mu semakin 
dirasakan oleh seluruh ciptaan. Di dalam Yesus Kristus, 
Juruselamat, kami berdoa dan bersyukur..Amin 

               (duduk) 
PENGUTUSAN 

Warta Jemaat 

P.6 ……. 

Amanat Pengutusan       

PF Jemaat mari berdiri, pergilah karena Saudara telah 
diperlengkapi oleh kasih karunia Allah. Percakapkanlah dan 
beritakanlah kabar baik yang telah Saudara dengar di dalam 
persekutuan, pelayanan dan kesaksianmu yang teguh.  Biarlah 
tak ada apapun yang menggoyahkan imanmu yang teguh sebab 
Saudara memiliki dasar yang pasti dan kokoh yakni Yesus 
Kristus. 

  Jemaat Menyanyi 
KJ. No. 427:1, 2  “KU SUKA MENUTURKAN” 

1. 'Ku suka menuturkan cerita mulia, 
    cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. 
    'Ku suka menuturkan cerita yang benar, 
    penawar hati rindu, pelipur terbesar. 

     Reff 'Ku suka menuturkan, 'ku suka memasyurkan 
      cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. 

 

 

 

2. 'Ku suka menuturkan cerita mulia 
    yang sungguh melebihi impian dunia. 
    'Ku suka menuturkan semua padamu, 
    sebab cerita itu membawa s'lamatku. 

     Reff 'Ku suka menuturkan, 'ku suka memasyurkan 
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      cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. 

Berkat 

PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah untuk menerima 
berkat-Nya:  
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  KJ. No. 478C “A – MIN, AMIN, A – MIN” 
 A------AMIN, A---MIN, A---MIN 
 

Saat teduh 
Salam Namaste “Selamat Hari Minggu ADVEN IV” 

(By. Vikaris 2022) 
 
 
 
 

 
 
 


