
 
HKBP Yogyakarta 
ACARA IBADAH 

Pukul 06:30 dan 15:30 Bahasa Indonesia 
MINGGU ADVENT III, 12 Desember 2021 

 
00 Saat Teduh  KJ 457 
01 BNH 590:1-3  
  

ADVENT 
1 
Advent, menanti datangNya 
Advent, panggilan yang bergema 
Bersiaplah pengantinNya 
Menantikan mempelaiNya 
Refr.: 
Advent, Advent 
Tuhan seg'ra datang 
Persiapkanlah 
2 
Advent, bersorak-sorailah 
Angkasa raya bernyanyilah 
Menyambut kedatanganNya 
Melawat umat yang setia. Ref.. 
...Berdiri di ayat 3... 
3 
Advent, di tengah malam g'lap 
Berjagalah jangan terlelap 
DatangNya tiada terduga 
Bagai pencuri datangNya. Ref.. 
 

02 Votum, Introitus, Doa  : ... 
 
03 BNH 40:1+6 

 
HAI UMAT YANG PERCAYA 



1 
Hai umat yang percaya bersorak-sorailah 
Rajamu sudah tiba membawa bahagia 
Walau tidak gencar, berita lawatannya 
Yang jahat dilenyapkan oleh kuasa-Nya 
6 
Dia 'kan kembali lagi, melawat umat-Nya 
Kemuliaan-Nya nanti 'kan nyata semuanya 
Bersiap-siaplah, nyatakanlah pelita 
Menyambut Tuhan kita, yang datang segera 
 

04 Hukum Taurat: Mazmur 32:11 
 

32:11 Bersukacitalah dalam TUHAN dan bersorak-soraklah, hai orang-orang 
benar; bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur! 

 
05 PKJ 60:1-2 

 
HAI UMAT MANUSIA 
1 
Hai umat manusia, siapkan hatimu 
dan sambutlah Mesias, Juruselamatmu! 
'kan datang segera Terang dan kehidupan 
yang dijanjikan Tuhan mengingat rahmatNya. 
...Berdiri di ayat 2... 
2 
Terima Tamu Agung, siapkan jalanNya! 
Semua batu sandungan singkirkan segera. 
Timbunilah lembah, ratakanlah yang tinggi, 
yang bengkok dan yang miring luruskan bagiNya! 
 

06 PENGAKUAN DOSA: B.3 – C.9 
 
07 KJ 91:1+3 

 
PUTRI SION, NYANYILAH 
1 
Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem! 



Mari sambut Rajamu. Raja Damai t'rimalah! 
Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem! 
3 
Hosiana, Putra Daud, Salam, Raja mulia. 
Raja Damai abadi, Putra Allah yang kekal. 
Hosiana, Putra Daud, Salam, Raja mulia! 
 

08 Epistel : Lukas 3:7-17 
  

3:7 Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, 

katanya: "Hai kamu keturunan ular beludak! Siapakah yang mengatakan kepada 

kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? 

3:8 Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir 

dalam hatimu: Abraham adalah bapa kami! Karena aku berkata kepadamu: Allah 

dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini! 

3:9 Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan 

buah yang baik, akan ditebang dan dibuang ke dalam api." 

3:10 Orang banyak bertanya kepadanya: "Jika demikian, apakah yang harus kami 

perbuat?" 

3:11 Jawabnya: "Barangsiapa mempunyai dua helai baju, hendaklah ia membaginya 

dengan yang tidak punya, dan barangsiapa mempunyai makanan, hendaklah ia 

berbuat juga demikian." 

3:12 Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya 

kepadanya: "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" 

3:13 Jawabnya: "Jangan menagih lebih banyak dari pada yang telah ditentukan 

bagimu." 

3:14 Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya: "Dan kami, apakah yang harus 

kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka: "Jangan merampas dan jangan 

memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." 

3:15 Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya 

bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, 

3:16 Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu: "Aku membaptis kamu 

dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa dari padaku akan datang dan membuka 

tali kasut-Nya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus 

dan dengan api. 

3:17 Alat penampi sudah di tangan-Nya untuk membersihkan tempat pengirikan-Nya 

dan untuk mengumpulkan gandum-Nya ke dalam lumbung-Nya, tetapi debu 

jerami itu akan dibakar-Nya dalam api yang tidak terpadamkan." 

 

 

09   KJ 85:1-3 
 
KUSONGSONG BAGAIMANA 
1 



Kusongsong bagaimana, ya Yesus, datangMu? 
Engkau Terang buana, Kau Surya hidupku! 
Kiranya Kau sendiri Penyuluh jalanku, 
Supaya kuyakini tujuan janjiMu. 
2 
Kaum Sion menaburkan kembang di JalanMu; 
'ku ikut mengelukan Dikau di hatiku. 
Kunyanyi Hosiana, ya Raja, tolonglah! 
PadaMulah kiranya hambaMu berserah. 
...Berdiri di ayat 3... 
3 
Betapa Kau berkorban hendak menghiburku 
di kala 'ku di jurang sengsara kemelut. 
Kau datang, Jurus'lamat dengan sejahtera: 
Keluh-kesahku tamat dan hatiku cerah. 
 
 

10 Pengakuan Iman Rasuli 
 
11 Koor/VG: 
 
12 Warta Jemaat (Terlampir) 
 
13 BNH 538:1+3 

 
ANDAIKAN DI PAGI HARI 
1 
Andaikan di pagi hari Yesus datang kembali 
Akan 'ku lihat wajahNya yang penuh kemuliaan 
Jiwaku akan menyambut, mengelukan Penebus 
Sembah dan puji bagiMu, kemuliaan Tuhanku 
3 
Andaikan di waktu malam saat tidur terlelap 
Aku menantikan Tuhan, Bintang Timur yang cerah 
Jiwaku akan menyambut, mengelukan Penebus 
Sembah dan puji bagiMu, kemuliaan Tuhanku 
 

 



14 Khotbah: Zefanya 3:14-20 
 

3:14 Bersorak-sorailah, hai puteri Sion, bertempik-soraklah, hai Israel! Bersukacitalah 

dan beria-rialah dengan segenap hati, hai puteri Yerusalem! 

3:15 TUHAN telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa 

musuhmu. Raja Israel, yakni TUHAN, ada di antaramu; engkau tidak akan takut 

kepada malapetaka lagi. 

3:16 Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem: "Janganlah takut, hai Sion! 

Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. 

3:17 TUHAN Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi 

kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, Ia membaharui 

engkau dalam kasih-Nya, Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, 

3:18 seperti pada hari pertemuan raya." "Aku akan mengangkat malapetaka dari 

padamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. 

3:19 Sesungguhnya pada waktu itu Aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, 

tetapi Aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar 

dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan 

di seluruh bumi. 

3:20 Pada waktu itu Aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu Aku 

mengumpulkan kamu, sebab Aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan 

kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di 

depan mata mereka," firman TUHAN. 

 

15 Ayat Persembahan: 
 Ibrani/Heber/Hebrew 13:16 TEV 

Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan: sebab 

korban - korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. 

16 PKJ 79:1---                            (Persembahan I & II) 
 
HOSANA UNTUK RAJA DAMAI 
1 
Hosana untuk Raja Damai yang adil dan jaya. Bersoraklah, hai Putri Sion, 
Rajamu telah datang. 
Reff.: 
Amin, Haleluya! Puji sembahlah Raja yang Mahamulia! 
Amin, Haleluya! Puji sembahlah Raja yang Mahamulia! 
Pujilah namaNya, Raja yang perkasa! 
Pujilah namaNya, Raja yang perkasa! 
Amin, Haleluya! Puji sembahlah Raja yang Mahamulia! 
Amin, Haleluya! Puji sembahlah Raja yang Mahamulia! 
2 



Hosana untuk Raja Damai yang datang di dunia. Rendah hati dan lemah 
lembut 
yang turun dari sorga. Reff. 
 

17 PENUTUP: Doa Dan Berkat 


