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Tata Ibadah Adven I  

Minggu, 01 Desember 2019 

TERARAH KEPADA TUHAN 

 
PERSIAPAN 

• Saat Teduh/Doa Pribadi 

• Pemandu Nyanyian Jemaat mengajak umat berlatih puji-pujian 

• Saat hening 

• Warta Jemaat 
 
PENGANTAR IBADAH 
Suara 1 : Jemaat Tuhan terkasih! Hari ini kita mulai memasuki Masa Adven 

2019. Kata ‘Adven’ berasal dari bahasa Latin ‘adventus’ yang berarti 
kedatangan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Kata adventus itu bagi 
orang Kristen sekarang ini memiliki tiga arti: kedatangan Tuhan dalam 
rupa manusia, kedatangan Tuhan dalam Firman dan Roh, dan 
kedatangan Tuhan dalam kemuliaan pada akhir zaman.  

Suara 2 : Adven adalah masa ketika gereja menengok ke belakang pada 
peristiwa sejarah kelahiran Kristus, memandang pada penyataan 
Kristus dalam firman dan karya-Nya, dan melihat ke depan pada 
kedatangan Kristus di akhir zaman. Oleh karena itu, masa Adven 
adalah masa penyadaran diri dan pertobatan. 

Suara 3 : Pohon Natal yang dipasang pada Minggu Adven pertama ini hanya 
berwujud kerangka (tanpa daun, tanpa hiasan) yang menunjukkan 
makna panggilan untuk hidup dalam pertobatan dalam rangka 
menyongsong kedatangan kembali Kristus, Tuhan dan Juruselamat 
kita. 

------------------------------ instrumen KJ 76 ------------------------------------ 

PENYALAAN LILIN 

Pel Liturgi 1 : Lilin yang berwarna ungu melambangkan pertobatan; dinyalakan pada 

Hari minggu Adven I dan II.  Warna ungu mengingatkan kita, bahwa 
Adven adalah masa di mana kita mempersiapkan jiwa kita untuk 
menerima Kristus pada Hari Natal. 
Umat Tuhan diundang berdiri dan menyanyikan KJ 76:1-2 “Kau Yang 
Lama Dinantikan” (do=g 3/4 MM ± 126) 

‘Kau yang lama dinantikan, Jurus’lamat, datanglah,  
agar kami Kausucikan dari dosa dan cela!  
Umat-Mu tetap Kautuntun, Kau Harapan kami pun!  
Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu.  
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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!  

 
VOTUM 

 
 
SALAM 
Pelayan : Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian! 
Jemaat : Allah, sumber damai sejahtera, menyertaimu juga! (Jemaat duduk) 
 
INTROITUS 
Pelayan : Saudara yang  terkasih kita telah berjumpa dan masuk dalam minggu 

Adven yang pertama. Apakah yang harus kita lakukan dalam masa 
penantian ini? Sudahkah kita bersiap menantikan Tuhan? Apakah kita 
hanya akan memikirkan diri sendiri tanpa menyiapkan hal yang 
dibutuhkan untuk menyambut kedatangan-Nya bagi dunia? 
Marilah kita memohon kepada Kristus memberikan kekuatan untuk 
memasuki dan menjalani masa penantian ini dengan hati yang seturut 
dan berkenan kepada kehendak-Nya. Dalam terang tuntunan tema: 
TERARAH KEPADA TUHAN, nas yang membimbing kita dalam ibadah 
ini terambil dari Matius 24:30, demikian bunyinya:  

Jemaat : “Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua 
bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia 
itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan 
kemuliaan-Nya.” 

Nyayi  : KJ 277:1-2 “Tuhanku Seg’ra Kembali Ke Dunia” do=c 3/4, 4/4 MM ± 96  

Tuhanku seg’ra ‘kan kembali ke dunia.  
Tak satu pun tahu akan waktu tiba-Nya:  
di pagi cerlang pada saat buana  
ditinggalkan sang malam pekat.  

Refr:  Masih lamakah, Tuhanku?  
Umat-Mu berseru menyanyikan Kristus datang.  
Haleluya! Amin. Haleluya! Amin.  
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Dan mungkin datang-Nya ‘kan di tengah hari  
dan mungkin di saat menurun mentari,  
di malam gelap, waktu orang tak nyana  
Kristus datang ke dunia.  

 
PENGAKUAN DOSA   
Pelayan : Mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan …..  

---------------------------------- saat teduh --------------------------------------  

Nyanyi : PKJ 43:1-4 “Tuhan, Kami Berlumuran Dosa” do=f 4/4  

Jemaat: 

 

 
 

Laki-laki bernyanyi, perempuan berdoa 

 

 

 

 

perempuan bernyanyi, laki-laki berdoa 

 

 

 

 

Pelayan : Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan-Mu, Amin. 

Jemaat: 

 

 
 
BERITA ANUGERAH 
Pelayan : Bagi setiap kita yang menyadari dosanya serta berjanji hidup dalam 

jalan Tuhan, maka terimalah janji Tuhan dengan penuh syukur yang 
terdapat dalam Firman Allah: “Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu 
akan menuruti segala perintah-Ku. Aku akan minta kepada Bapa, dan 
Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia 
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menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran” (Yoh. 14:15-
17a).  Demikian berita anugerah dari Tuhan. 

Jemaat : Syukur kepada Allah. 

(Jemaat berdiri dan saling berjabatan tangan seraya bertutur “Salam 
Damai Sejahtera”) 

 
PUJIAN MAZMUR 122 
Pemazmur  : Dalam keadaan tetap berdiri, marilah kita memadahkan mazmur bagi 

Tuhan menurut Mazmur 122: 

  (Awal Pemandu Nyanyian Jemaat menyanyikan Refrein, kemudian Refrein 

diulangi oleh Jemaat. Selanjutnya, bait-bait dinyanyikan oleh PNJ, sedangkan 

Refrein dinyanyikan oleh Jemaat) 

do=c 4.4 MM ± 108 
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PS/VG 

PEMBERITAAN FIRMAN 
Pelayan : (Menyampaikan doa Epiklese, umat menyambut dengan menyanyikan 

“Mari Masuk”)  

 

Lektor : (Membaca Yesaya 2:1-5, diakhiri dengan berkata: “Demikian sabda 
Tuhan”) 

Pelayan : Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar Firman Allah dan 
yang memeliharanya, Maranatha!! 

Nyanyi : KJ 473a “Maranatha” do=g 3/4, 2/4 MM ± 68 

Pelayan : (Berkhotbah) 

PS/VG 

PENGAKUAN IMAN RASULI  
Pel Liturgi 2 :  Marilah bersama dengan gereja ekumenis, kita membarui iman 

percaya kita dengan mengucapkan Pengakuan Iman yang kita 
menyanyikan bersama menurut Nyanyian Rohani 77 dalam langgam 
KJ 58 “Kupercaya Allah Bapa” (do=bes 4/4) 
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‘Ku percaya Yesus Kristus, Ia Anak Tunggal-Nya. 
Tuhan dan Kepala kami, Allah dan manusia, 

Yesus mend’rita sengsara, mati, dan dikuburkan, 

bangkit, lalu naik ke surga, memegang Kerajaan. 

 

‘Ku percaya dan kumohon Roh Kudus kesungguhan, 
yang memb’ri pada gereja hidup dan persatuan. 

Usir hikmat duniawi, roh pendusta dan benci; 

biar Gereja bersekutu dan percaya yang jernih. (umat duduk) 

 
PERSEMBAHAN 
Pel Liturgi 3 : Mari kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan sesuai 

dengan firman Tuhan yang berkata: “Berilah kepada TUHAN kemuliaan 
nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia! 
Sujudlah menyembah kepada TUHAN dengan berhiaskan kekudusan“ 
(1 Tawarikh 16:29). 

Marilah kita berdoa: ..... 

Nyanyi : PKJ 148:1-3 “Trimakasih, Ya Tuhanku” do=f 4/4 MM ± 90 

T’rima kasih ya Tuhanku, atas hari pemberian-Mu. 
Hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. 
Kaucurahkan pada umat-Mu, Kaucurahkan pada umat-Mu. 

T’rima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, 
agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu, 
yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. 

‘Kan kupakai waktu itu melakukan tanggung jawabku 

dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu, 
kar’na itu makna kasih-Mu, kar’na itu makna kasih-Mu. 

Puji syukur kuucapkan atas waktu yang Kauciptakan. 
Kutaati, kuhargai di dalam kata dan perbuatanku, 
agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. 

 
DOA SYAFAAT (dapat diakhiri dengan Doa Bapa Kami) 
 
PENGUTUSAN (berdiri) 
Pelayan : TUHANlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta 

yang diam di dalamnya. 
Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan 
menegakkannya di atas sungai-sungai. 

Jemaat : "Siapakah yang boleh naik ke atas gunung TUHAN? Siapakah yang 

boleh berdiri di tempat-Nya yang kudus?" 
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Pelayan : "Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak 
menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah 
palsu. 

Jemaat : Dialah yang akan menerima berkat dari TUHAN dan keadilan dari Allah 
yang menyelamatkan dia. 

Pelayan : Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari 
wajah-Mu, ya Allah Yakub."  

Nyanyi  : KJ 400:1-2 “Kudaki Jalan Mulia” do=g 3/4 MM ± 88  

Kudaki jalan mulia; tetap doaku inilah: 

“Ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan, mantapkan langkahku!” 

Refr: Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepada-Mu; 

di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku! 

Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap; 
rinduankui, tujuanku: tempat yang tinggi dan teguh. 
 

BERKAT 
Pelayan : Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan: 

“Anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, serta persekutuan 

dengan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selamanya.” 

Nyanyi : “Maranatha”  

 

• duduk dan bersaat teduh 

• berdiri dan nyanyi KJ 400:3-4, sambil bersalaman 

‘Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar; 

umatku kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. 

Refr: Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepada-Mu; 
di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku! 

Ingin kucapai puncak t’rang yang paling agung cemerlang. 

Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepada-Mu. 
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