
 
HKBP Yogyakarta 
ACARA IBADAH 

Pukul 06:30 dan 15:30 Bahasa Indonesia 
MINGGU ADVENT IV, 19 Desember 2021 

 
00 Saat Teduh  KJ 457 
01 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. 
 

02 Votum, Introitus, Doa  : ... 
 
03 PKJ 79:1-2 

 
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. 
 

04 Hukum Taurat: I – IV 
Titah Pertama 

Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada allah lain, 

kecuali Aku. 

 

Titah Kedua 

Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di 

langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk 

disembah atau bertakwa kepadanya. 

 

Titah Ketiga 

Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena 

Allah akan menghukum orang yang menyalah-gunakan namaNya. 

 

Titah Keempat 

Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala 

pekerjaanmu di dalam enam hari; tetapi pada hari yang ketujuh ialah 

Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, 

juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau 

perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat 

kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala 

isinya di dalam enam hari. KemudianIa beristirahat pada hari yang 

ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan 

menguduskannya. 

 
 
 



05 PKJ 115:1-2 
 
KAMI MENANTI KEDATANGANMU 
1 
Kami menanti kedatanganMu. 
Bawalah kami pun di sorgaMu. 
Reff.: 
Datanglah, ya Yesus, datanglah! 
Satukan kami di k'rajaanMu, 
Satukan kami di k'rajaanMu. 
...Berdiri di ayat 2... 
2 
Mungkin datangMu di pagi cerah 
atau datangMu di malam pekat. Reff... 
 

06 PENGAKUAN DOSA: B.5 – C.5 
 
07 BNH 574:1+3 

 
PUJILAH, PUJILAH TUHANMU 
1 
Pujilah, pujilah TuhanMu 
Nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu 
Diampuni dosamu, dipulihkan hidupmu 
Pujilah, pujilah Tuhanmu 
Nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu 
3 
Sambutlah, sambutlah Tuhanmu 
Nyalakanlah pelitamu selalu 
Waktunya sudah dekat, deritamu 'kan lenyap 
Sambutlah, sambutlah Tuhanmu 
Nyalakanlah pelitamu selalu 
 
 
 
 



08 Epistel : Roma 15:7-13 
  

15:7 Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah 

menerima kita, untuk kemuliaan Allah. 

15:8 Yang aku maksudkan ialah, bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus telah 

menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah 

diberikan-Nya kepada nenek moyang kita, 

15:9 dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa, supaya mereka memuliakan Allah 

karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis: "Sebab itu aku akan memuliakan Engkau 

di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu." 

15:10 Dan selanjutnya: "Bersukacitalah, hai bangsa-bangsa, dengan umat-Nya." 

15:11 Dan lagi: "Pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala 

suku bangsa memuji Dia." 

15:12 Dan selanjutnya kata Yesaya: "Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan 

bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepada-Nyalah bangsa-bangsa 

akan menaruh harapan." 

15:13 Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita 

dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu 

berlimpah-limpah dalam pengharapan. 

 

 

09   BNH 539:1-2 
 
'KUNANTIKAN KAU TUHANKU 
1 
'Kunantikan Kau Tuhanku, aku merindukanMu 
Datanglah Engkau Tuhanku, memenuhi janjiMu 
Refr.: 
Dengan suara sorak sorai, umatMu menantikan 
Datanglah seg'ra ya Tuhan, Amin datanglah seg'ra 
...Berdiri di ayat 2... 
2 
Kesukaan yang ceria memenuhi hatiku 
Mendengarkan suaraNyaa saat datang Tuhanku. Ref.. 
 
 

10 Pengakuan Iman Rasuli 
 
11 Koor/VG: 
 
12 Warta Jemaat (Terlampir) 
 
 



13 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! 
 

 
14 Khotbah: Yesaya 7:10-16 
 

7:10 TUHAN melanjutkan firman-Nya kepada Ahas, kata-Nya: 

7:11 "Mintalah suatu pertanda dari TUHAN, Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia 

orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." 

7:12 Tetapi Ahas menjawab: "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai 

TUHAN." 

7:13 Lalu berkatalah nabi Yesaya: "Baiklah dengarkan, hai keluarga Daud! Belum 

cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? 

7:14 Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda: 

Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan 

seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Dia Imanuel. 

7:15 Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih 

yang baik, 

7:16 sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka 

negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. 

 

15 Ayat Persembahan: 
 Amsal/Poda/Proverbs 3:9 TEV 

Muliakanlah TUHAN dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari 

segala penghasilanmu. 

 

 

 



16 KJ 81:1---                            (Persembahan I & II) 
 
O DATANGLAH IMMANUEL 
1 
O, datanglah, Imanuel, tebus umatMu Israel 
yang dalam berkeluh kesah menanti Penolongnya. 
Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel! 
2 
O, datang, Tunas Isai, patahkan belenggu pedih 
dan umatMu 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! 
4 
O Kunci Daud, datanglah, gapura sorga bukalah; 
tutuplah jalan seteru, supaya s'lamat umatMu. 
Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel. 
 

17 PENUTUP: Doa Dan Berkat 


