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Persiapan 
- Doa para presbiter petugas di konsistori 
- Penjelasan Tata Ibadah dan latihan lagu-lagu 
- Doa Pribadi umat 
 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
GP Syalom! Selamat datang dan selamat beribadah dalam Ibadah Nuansa 

Muda sore hari ini. Juga bagi saudara-saudara jemaat yang baru pertama 
kali hadir dalam Ibadah Nuansa Muda malam hari ini (dipersilahkan 
berdiri-umat memberi tepuk tangan untuk mensyukuri kehadiran mereka) 
Hari ini kita sudah berada di bulan Desember bulan sukacita bagi semua 
umat Kristen di dunia. Bulan ini kita merayakan Penyataan diri Allah 
melalui kehadiranNya dalam dunia dengan kelahiran Yesus Kristus Juru 
Selamat manusia. Puji Tuhan! Dan minggu ini kita memasuki Minggu 
Adven I. Marilah kita beribadah. Tema ibadah hari ini adalah 
PERSEMBAHAN YANG TERBAIK BAGI TUHAN. 

 Pelayan Firman pada ibadah sore ini adalah  Pdt. Nancy Nisahpih – 
Rehatta.  
Umat Tuhan, marilah berdiri berikan salam dan senyum ke sekitar sambil 
mengatakan, ”Selamat memasuki minggu Adven”.  
Mari kita  memujikan Lagu Kesehatian  

 

NYANYIAN KESEHATIAN (1) Hatiku Percaya 
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku 
Dia gunung batu dan kes'lamatanku 
Hanya pada-Mu hatiku percaya 
Kaulah menara dan kota perlindungan 
Refr: Ku mau s'lalu bersyukur, S'bab cinta-Mu padaku 

Tak kan pernah berubah, Hatiku percaya 
Walau bumi bergoncang, Gunung-gunung beranjak 
Namun kasih setiaMu, Tak pergi dariku 

 

NYANYIAN KESEHATIAN (2) Kaulah Harapan 
 Bukan dengan kekuatanku, Ku dapat jalani hidupku 
 Tanpa Tuhan yang di sampingku 
 Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku 
       Refr:    Kupandang wajahMu dan berseru 
         Pertolonganku datang darimu                     
         Peganglah tanganku jangan lepaskan        2x 
         Kaulah harapan dalam hidupku 
 

 

..…Jemaat duduk bersaat Teduh…. 
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do = f MM + 88

1 2 3 3 2 1 2 3 1 ' 3 4

Sa  - tu li    - lin ki   - ta nya-la   - kan, ha  - ri

5 5 4 5 6 5    . ' 5 5 6 6 4

Na  - tal su  -   dah de - kat. Li   - lin  i   - ni tan-

3 4 5   3  ' 1   2 3   3 2  1   2 1 .

da ha - rap - an, jan -  ji Tu - han a  - kan   ge  - nap!

UNGKAPAN SITUASI 
Narator 
 Dengarlah. . . dengarlah. . . Tahun Baru Liturgi dalam lingkaran Natal 

dengan Adven, artinya KEDATANGAN, segera dimulai. Masa-masa 
persiapan diri dalam penantian akan kedatangan Yesus Kristus kembali 
kita jalani. Yesus, Mesias yang kita nanti-nantikan akan segera datang. 
Perayaan penantian kedatangan-Nya hendaknya jangan hanya fokus 
pada Hari Natal, tetapi terpenting pada kedatangan-Nya kembali sebagai 
Hakim yang akan mengadili orang yang hidup dan yang mati. 

  Sudah siapkah kita menyambut kedatangan-Nya?  
  Masih adakah iman dan pengharapan di hati? Ataukah . . . kesusahan, 

pergumulan dan dukacita hidup telah membuat iman pudar, pengharapan 
kita sirna dan hidup dalam ketakutan akan hari esok?  

  Ayo. . . seiring penyalaan lilin Adven I, lilin Pengharapan, kita nyalakan 
lagi pelita pengharapan di hati kita. Jangan biarkan pelita pengharapan 
kita padam, hilang dan sirna saat kedatangan-Nya. Sebab Ia datang untuk 
memenuhi seluruh pengharapan dan kerinduan dalam hidup kita. Ia 
datang untuk mewujudkan semua rancangan damai sejahtera-Nya bagi 

kita untuk memberikan hari depan yang penuh harapan.  
                        

Penyalaan Lilin Adven I oleh seorang AGP 
sambil menyanyikan lagu GB 127 

 
Kidung Pujian GB 127 “SATU LILIN KITA NYALAKAN” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U 1. Satu lilin kita nyalakan, Hari Natal sudah dekat. 
  Lilin ini tanda harapan, janji Tuhan akan genap! 

berdiri 
AJAKAN BERIBADAH 
P2 Umat Tuhan, mari menyambut Firman Tuhan yang akan diberitakan hadir 

di tengah-tengah persekutuan kita. 
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I. MENGHADAP TUHAN 
 

NY. UMAT GB 1 : 1,2 “Pujilah Sang Pencipta”               do = C 4/4 MM 84 

U Refr:   Pujilah Sang Pencipta, Mahamulia, 
        Pujilah Dia hai segala malak-Nya. 
        Keagungan-Nya mengatasi semesta, 
        Segala yang tercipta puji namanya 
1. Samud’ra raya, gunung, lembah,  

Hewan, tumbuhan Hai, Bernyanyilah! Refr:   ….. 
 

  ….. Prosesi Alkitab memasuki Ruang Ibadah …. 
 

2. Tua dan muda hai ikutlah, 
Angkat suaramu, nyanyi bergemar! Refr:  …… 

 

VOTUM DAN SALAM 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan 

bumi. yang memelihara kesetiaan-Nya sampai selama-lamanya. dan 
tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. 

 

U 1 . 1. 
       A  min 
 

PF Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus 
Kristus dalam persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai saudara 

saudara. 
 

U Dan menyertaimu juga 
 

NATS PEMBIMBING 
PF Nats Pembimbing kita hari ini sebagaimana tertulis dalam Roma 12:1, 

“Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan 
kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan  
yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah 
ibadahmu yang sejati”. 

 

NY. UMAT PKJ 264 : 1 “Apalah Arti Ibadahmu”                  do = F 4 ketuk 

U Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, 
bila tiada rela sujud dan sungkur? 
Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, 
bila tiada hati tulus dan syukur? 
Refr:    Ibadah sejati, jadikanlah persembahan. 

          Ibadah sejati: kasihilah sesamamu! 
        Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, 

        jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. 
 duduk 
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DOA HARI INI 
P2  Umat Tuhan, mari kita berdoa:  

Bapa, kami mengucap syukur atas hari-hari yang telah kami lalui. Kami 
bersyukur karena dapat tiba di bulan Desember ini dalam pertolongan 
Tuhan. Bila saat ini kami dapat memasuki hari yang baru, kami 
menyadari bahwa ini semua hanya karena anugerah-Mu semata. Terima 
kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Berikanlah kepada kami 
hati yang senantiasa mengasihi-Mu dan ajarilah kami untuk senantiasa 
hidup penuh dengan damai sejahteraMu. Karuniakanlah hikmat-Mu 
kepada kami dan bimbinglah kami agar kami dapat bertumbuh dalam 
pengenalan yang benar akan Engkau. Pakai dan jadikanlah kami alat 
bagi kemuliaan-Mu, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan melalui 
kehidupan dan pekerjaan pelayanan kami. Dengarkanlah Doa 
permohonan ampunan kami ya Tuhan 
  

----------------- “Sejauh Timur (Instrument)------------------- 
 

 Terima kasih ya Tuhan karena kami percaya, bagi orang yang datang 
dalam ketulusan dan penyesalan yang dalam, maka pengampunan-Mu 
Tuhan, berlaku dalam hidupnya.  

 Ya Tuhan FirmanMu dalam Filipi 4:6 menyatakan: “Janganlah hendaknya 
kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal 
keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan 
syukur”  

 Tolong kami agar dalam menjalani kehidupan ini tidak fokus pada diri 
sendiri dan khawatir atas segala kebutuhan kami, tetapi juga berpikir 
tentang kebutuhan sesama kami. Biarlah harapan kami untuk kehidupan 
dunia yang lebih baik, dan kehidupan anak-anakMu yang semakin benar 
di hadapanMu, menjadi bagian dari upaya dan kerja keras kami. Dalam 
nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kami, kami berdoa. Amin 

 

NY. UMAT GB 194 : 1,2 “Kurasakan Nyala Api Dalam Hatiku”  

Paduan Suara                do = A 4/4 MM 76 

1. Kurasakan nyala api dalam hatiku, di b’rikan oleh Yesus Tuhanku. 
 Kuasa darah Penebus menyucikan jiwaku bahagia memenuhi hidupku 
U Refr:    Api Roh Kudus ubah jiwaku 
        Bercahaya di dalam hidupku 
        Haleluya bergema bagi Yesus, Rajaku 
        Kurasakan api roh di hatiku 
 

U 2. Kurasakan nyala api dalam hatiku, jiwaku pun bersorak bergemar. 
 Sukacitaku penuh, Yesus hapus dosaku,  

ku tetap percaya pada janjiNya. Refr:  …… 
 

PUJI-PUJIAN: PADUAN SUARA JEMAAT GIBEON 
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II. PEMBERITAAN FIRMAN 

 
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF ............................................................ 
 

PEMBACAAN ALKITAB        berdiri 
PF Mari berdiri untuk menyambut Firman Tuhan! Maranatha! 
 

U GB 398a “MARANATHA”           do = Es 4/4 MM 92 
 
 
 

 
 

 
 
 

GP Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Maleakhi 3 : 1 - 5 yang 
menyatakan: ..... demikian pembacaan Alkitab  

 

PF Hendaklah Firman Tuhan diam dengan segala kekayaan-Nya menetap di 
antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 

U KJ 474 “KepadaMu Puji-Pujian”                                     do = G 1 ketuk 
 

KHOTBAH  PERSEMBAHAN YANG TERBAIK BAGI TUHAN 
duduk 

SAAT TEDUH 

III. JAWABAN UMAT 
 

NY.  UMAT GB 68 : 1,2 “Haruslah Yesus SepenuhNya“   do = E 4/4 MM 104 
U 1. Haruslah Yesus sepenuhnya, hidup di dalam diriku, 
 Dalam kata dan tindakan, Waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku 
 

U 2. ‘Ku harus hidup sepenuhnya, Di dalam Yesus Tuhanku 
 Dalam kasih, kebenaran, Pengampunan, kekudusan dalam Yesus hidupku 

 

PENGAKUAN IMAN                    berdiri 
PF Umat Tuhan, mari bersama semua orang percaya di segala waktu 

dan tempat, kita mengaku iman menurut Pengakuan Iman Rasuli.  
Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata: Aku percaya. . . 

duduk 
DOA SYAFAAT (diakhiri Doa Bapa Kami GB.389b) 
Pokok Doa  
GP Negara dan bangsa serta para pemimpin ; Keamanan kehidupan 

berbangsa, PGI, Majelis Sinode GPIB dan Mupel Jaksel ; Korban 
bencana alam ; Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran 2019 - 2020 
GPIB Jemaat Gibeon ; Rencana Pendewasaan dan Pelembagaan Bajem 
Jurang Mangu, Renovasi gedung gereja dan Pastori 1 ; Program kerja 
GP 
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PF Jemaat yang berduka, sakit, pemulihan ; Para janda duda, lansia, Yatim 
Piatu, saudara-saudara di LP ; Anak-2 yang studi ; warga jemaat bekerja, 
yang mencari Pekerjaan ; Jemaat yang berulang tahun ; keluarga-
keluarga dalam Warta Jemaat 

 

PUJI-PUJIAN: PADUAN SUARA JEMAAT GIBEON 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 
P4 Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas 

kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus demi keselamatan kita. 
Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 : 12 mengatakan “Sebab pelayanan 
kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-
keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur 
kepada Allah.” Dengan mengingat firman Tuhan itu, Marilah kita 
mempersiapkan hati untuk memberi persembahan. Kita memuji Tuhan 
dari : 

 

NY. UMAT GB 80 : 1-3 “Mari Bawa Persembahan”       do = F 4/4 MM 104 

Paduan Suara 
1. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu; 

Dengan hati sukacita, bersyukur pada-Nya 
Tuhan sudah mecurahkan kasih-Nya padamu 
Mari mengucap syukur 

U Refr:   Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya 
      Bawalah persembahanmu dengan sukacita pada-Nya 
      Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya 
      Bawalah persembahanmu dengan sukacita pada-Nya. 

 

--Dipersilakan bagi warga jemaat membawa Persembahan Persepuluhan/ Syukur/ 
Dana PEG ke depan di kotak yang telah tersedia. Setelah itu diedarkan Pundi Merah 

untuk Kas Jemaat, Pundi Hitam untuk Renovasi Pastori I Dan Atap Gereja 
(diiringi intrumentalia)— 

 

Lk2 Jangan takut dan kuatir Tuhan menjagamu, 
Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu 
Apapun yang kau butuhkan dibrikan Tuhanmu 
Mari mengucap syukur.  

U Rerf:   …. 
 

--Menyanyikan Bait 3 setelah pundi diedarkan, Jemaat tetap Duduk – 
 

Prp   Apapun yang kau taburkan dengan iman penuh 
Itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. 
Baik sedikit maupun banyak bawalah pada-Nya 
Mari mengucap syukur  

U   Refr:   ……… 
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DOA SYUKUR                      berdiri 
P4 Umat Tuhan, mari kita menyerahkan Persembahan ini kepada Tuhan 

dalam doa syukur, mari kita berdoa: 
Allah Bapa yang ada di Sorga saat ini kami datang, untuk mengucap 
syukur atas rahmat dan berkatMu disepanjang hidup kami. Berkatilah 
persembahan kami ini ya Tuhan agar berkenan di hadapanMu dan 
menjadi berkat untuk pelayanan gerejaMu. Amin. 

           duduk 
IV. PENGUTUSAN 

 

WARTA JEMAAT DAN WARTA GERAKAN PEMUDA 
 

AMANAT PENGUTUSAN                                berdiri 
PF  Ingatlah! Allah telah memberikan yang terbaik bagiMu yaitu diriNya 

sendiri, Allah tidak pernah mengasihi dengan setengah-setengah. Apa 
yang harus kita perbuat? Jangan mengasihi dengan setengah-setengah. 
Wujud kasihMu adalah dengan memberikan yang terbaik dari dirimu 

kepada Tuhan dan sesama. 
 

NY. UMAT KJ 422 : 1,2 “Yesus Berpesan”                  do = G 4 ketuk 

U 1. Yesus berpesan: Dalam malam g’lap kamu harus jadi lilin gemerlap; 
 Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah 
  

U 2. Yesus berpesan: bersinarlah t’rang lilinmu kulihat malam dan siang. 
 Anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah 
 

BERKAT 
PF 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 wajahNya kepadamu  
dan memberi engkau damai sejahtera. 
 

U GB 402c “Amin”  

 
 


