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

 

(Lilin Adven I,II,III dinyalakan P2 ketika masuk ruang ibadah) 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2 Umat yang dikasihi Tuhan, selamat  pagi dan selamat beribadah. 

Hari ini  kita berada di minggu Adven ke 4. Natal sudah di ambang 
pintu. Sukacitanya adalah milik semua orang yang percaya pada 
Yesus Kristus. Mungkin engkau baru kehilangan orang yang dikasihi, 
mungkin masalahmu belum selesai, mungkin engkau ditinggalkan 
sahabatmu, mungkin relasimu dalam keluarga masih buruk, bahkan 
hari ini kita beribadah dalam ruangan yang belum sempurna. 
Bagaimanapun keadaanmu, kedatangan Yesus harus disambut 
dengan sukacita. Allah telah menjadi manusia karena mengasihi kita 
tanpa batas.  

 Dalam minggu Adven ke 4 kali ini kita juga merayakan Hari Ibu. Mari 
bersama- sama katakan,”Selamat hari ibu” 

 Hari ini kita kembali ada dalam Ibadah berseri di minggu terakhir 
dengan tema Christmas in Harmony. Natal adalah bersatunya 
keragaman, penerimaan sepenuh hati satu dan lainnya..   

 Pemberita Firman pada ibadah ini adalah Pdt. Nancy Nisahpih-
Rehatta 

 

UNGKAPAN SITUASI 
Puisi Hari Ibu oleh seorang anak   

”IBU” 
(Chairil Anwar) 

 Pernah aku ditegur... Katanya untuk kebaikan 
 Pernah aku dimarahi... Katanya membaiki kelemahan 
 Pernah aku diminta membantu... Katanya supaya aku pandai 

Ibu….. 
 Pernah aku merajuk, Katanya aku manja 
 Pernah aku melawan, Katanya aku degil 
 Pernah aku menangis, Katanya aku lemah 
 Ibu….. 
 Setiap kali aku tersilap, Dia hukum aku dengan nasihat 
 Setiap kali aku kecewa, Dia bangun di malam sepi lalu bermunajat 
 Setiap kali aku dalam kesakitan, Dia obati dengan penawar dan 

semangat 
 Dan Bila aku mencapai kejayaan, Dia kata bersyukurlah pada Tuhan 
 Namun….. 
 Tidak pernah aku lihat air mata dukamu mengalir di pipimu 
 Begitu kuatnya dirimu…. 



 - 3 - 

 Ibu…. 
 Aku sayang padamu….. 
 Tuhanku…. Aku bermohon padaMu 
 Sejahterakanlah dia.. Selamanya…..   
 
NY. UMAT  GB 52 : 1 ”Hai, Dengarlah Anakku” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Narator 
 Adven ke 4 sudah kita masuki. Natal tinggal menghitung hari, rasa 

tak sabar bergemuruh di hati. Kita berbahagia karena Kepedulian 
Allah bagi kita. Kita bersyukur karena Keselamatan 
dianugerahkanNya dengan gratis. Tetapi kita juga patut 
merenungkan dengan dalam bahwa Pengorbanan yang Allah 
lakukan untuk kita adalah sebuah teladan yang tak boleh kita 
abaikan. Kita belajar menjadi orang yang peduli dan penuh kasih, 
dari Sang Maha Teladan. Mari kita nyalakan lilin Adven ke 4 sebagai 
simbol masuknya kita ke dalam minggu persiapan menyambut 
kedatangan Yesus Kristus  

 

---- Penyalaan Lilin Adven IV 
----- seorang Ibu memasuki ruang ibadah membawa lilin menyala 

 
 
 

la = dc MM + 86

Refrain

6 .   1 7 6 5 7 6 .   1 7 6 7 1 2 . 4

Hai,   de-ngarlah a  - nak-ku,   na-si - hat yang di - b'ri-kan

3 2 1 3 2   .  . . ' 4 .   3 2 6 5 4 3

o -  rang tu - a  - mu, kar'  -   na panjang u - mur-mu

FINE

0   2 1 3 2 1 0   2 .   1 7 2 1 7 6    . .

 ser-ta se - jah- t'ra   di  tambah-kan pa- da - mu.

6 6 6 1 7 . 6 5 7 6 3 3 . 2

Ja- nganlah ki - ra    - nya ka - sih dan se - ti     - a

3   4 5 6 5 . 4 3   2 1 2 3 . '

ser -  ta ke   - ba - jik     - an me - ning - gal  - kan-mu.

6 6 6 1 7 . 6 5 7  6 3 3 . 2

Tu - lis - kan - lah  i      - tu da - lam  ha  - ti  - mu ser-

Refrain

3 4 5 6 5 . 4 3 2 1 2 3 . .

ta ka - lung - kan  i      - tu pa - da le   - her-mu.
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NY. UMAT GB 127 : 4 ”SATU LILIN KITA NYALAKAN”        
Kantoria & Pembawa Lilin Adven                                      do = F 2/4 MM 88 

4. Empat lilin kita nyalakan, bagai bintang-bintang cerah. 
 Siaplah hai segenap alam, dan bernyanyi “Maranatha!”  
 

….. Lilin Adven 4 dinyalakan ……. 
 

U 4. Empat lilin kita nyalakan, bagai bintang-bintang cerah. 
 Siaplah hai segenap alam, dan bernyanyi “Maranatha!” 
 

AJAKAN BERIBADAH                                                            berdiri 
P2 Mari saudara yang sangat diberkati kita menyambut Firman Tuhan 

hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menyanyi dari: 
 

I. MENGHADAP TUHAN 
 

NY. UMAT KJ 91 : 1,3 ”PUTRI SION NYANYILAH”            do = E 2 ketuk 
Kantoria 
1. Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem! 
 Mari sambut Rajamu. Raja Damai t'rimalah! 
 Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem! 
 

.....................Prosesi Alkitab memasuki ruang ibadah................. 
 

U 3. Hosiana, Putra Daud, Salam, Raja mulia. 
 Raja Damai abadi, Putra Allah yang kekal. 
 Hosiana, Putra Daud, Salam, Raja mulia!  
 

V O T U M 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit 

dan bumi.  
 

U 1 . 1. 
       A  min 
 

NATS PEMBIMBING Yohanes 3:16 
PF ”Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah 

mengaruniakan AnakNya  yang tunggal, supaya setiap orang yang 
percaya  kepadaNya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang 
kekal.” 

 

S A L A M 
PF Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus 

Kristus dalam persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai saudara 
sekalian. 

 

U Dan menyertaimu juga. 



 - 5 - 

NY. UMAT GB 130 : 1,2 ”SORAKLAH, HAI UMAT-NYA” do = F 4/4 MM 84 
U Refr:    Soraklah, hai umat-Nya, mari sujud menyembah! 
         Kristus Raja mulia; puji Dia s’lamanya. 
Kantoria  
1. Hilangkanlah duka dan beban, mari masuk pelataran-Nya. 

Persiapkan hati bagi-Nya, madah indah, hai nyanyikanlah! 
Tiup suling, tabuhlah gendang, sambut Raja damai, Pemenang!  

U Refr:  ..... 
 

Prp 2. Segenap gerbang terangkatlah, yang terkunci, hai terbukalah, 
         agar masuk Raja semesta, Raja kemuliaan yang kekal. 
Lk2   Tiup suling, tabuhlah gendang, sambut Raja damai, Pemenang! 
U   Refr:   ..... 
PENGAKUAN DOSA                                                                           duduk 
P2 Umat Tuhan marilah dengan penuh penyesalan kita tunduk di 

hadapan Tuhan, memohon ampunanNya untuk setiap dosa yang kita 
lakukan: 

 Ya Tuhan, hampir setahun kami melangkah bersamamu. Ada air 
mata, ada sukacita. Ada kekesalan tetapi juga ada semangat untuk 
melanjutkan pengutusan Tuhan. Ada  keragu-raguan tetapi juga ada 
harapan.  

 

U Di tengah perjalan tersebut, banyak dosa dan kesalahan yang kami 
lakukan. Ampunilah kami ya Tuhan 

 

P2  Engkau Allah yang berlimpah kasih, dari kasih kami lahir, untuk kasih 
hidup ini tertuju. 

 

Seorang Ibu 
 Ya Tuhan, hari ini kami merayakan Hari ibu. Sebuah peristiwa besar 

untuk perempuan Indonesia yang dikenal manut dan nurut pada 
suami. Pada tanggal 22 Desember tahun 1928, seluruh orgaisasi 
Perempuan yang ada di Indonesia berkumpul di Yogyakarta, untuk 
membahas posisi perempuan dalam keluarga. Ada 30 organisasi 
dengan jumlah perempuan yang berkumpul 600 orang. Terima kasih 
Tuhan, karena itu menjadi awal pergerakan perempuan Indonesia. 
 Ampuni kami kalau kami belum mampu maksimal dalam 
menjalankan keperempuanan kami. Kami belum optimal 
mempersembahkan karya terbaik bagi gereja dan negri ini.   

 

Seorang Laki-Laki  
Sebagai penopang dan pendamping perempuan dalam keluarga, 
kamipun belum optimal menghargai para perempuan. Kami belum 
mensupport mereka dengan optimal. Kadangkala kami kasar. 
Terhadap ibu kami, istri, kakak ataupun adik kami. Ampuni kami 
Tuhan 
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Seorang Remaja 
 Kami berterima kasih karena mama kami melahirkan kami. Kami 

berterima kasih  karena kami sangat beruntung, kami lah yang 
pernah mendengar detak jantung mama kami dari dalam tubuhnya. 
Kami sangat berterima kasih, karena nama kami lebih sering 
disebutkan dalam doa-doa mama, daripada kepentingan mama 
sendiri.  Kami berterima kasih karena mama tidak pernah lelah, 
lakukan apapun untuk kami, sekalipun itu mengorbankan waktunya 
untuk diri sendiri. Kami bersyukur punya mama yang luar biasa. 
Ampuni kami ya Tuhan, kalau kami masih sering menyakiti  hati 
mama dan membuat mama sedih dan menangis. 

 

P2 Baruilah kami dengan RohMu ya Tuhan. Agar kami boleh menjadi 
manusia-manusia baru yang lebih baik bagi diri sendiri, bagi sesama, 
bagi Tuhan dan bagi siapa saja.. termasuk bagi alam ciptaanMu. 
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin 

 

BERITA ANUGERAH  
PF Firman Tuhan dalam 1 Samuel 16:7 mengatakan: ”berfirmanlah 

TUHAN kepada Samuel: "Janganlah pandang parasnya atau 
perawakan yang tinggi, sebab Aku telah menolaknya. Bukan yang 
dilihat manusia yang dilihat Allah; manusia melihat apa yang di depan 
mata, tetapi TUHAN melihat hati” Bagi mereka yang dengan 
kesungguhan hati menghadap Tuhan dan memohon ampunanNya, 
maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa 
pengampunan dosa telah berlaku  

       dalam nama Bapa, Anak dan Roh Allah yang Kudus.  
 

U    Syukur kepada Tuhan, Amin. 
 

NY. UMAT ”ADA SATU SOBATKU” 
Ada satu sobatku yang setia,  Tak pernah Dia tinggalkan diriku 
Diwaktu aku susah, waktuku sendirian, Dia s’lalu menemani diriku 

 Refr:    Nama-Nya Yesus, nama-Nya Yesus 
         Nama Yesus yang menghibur hatiku 
         Nama-Nya Yesus, nama-Nya Yesus 
         Nama Yesus yang menghibur hatiku. 
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PERINTAH HIDUP BARU                    berdiri 
PF Dengarkanlah Perintah Hidup Baru, seperti tertulis dalam Yohanes 

13:34-35 yang menyatakan: ”Aku memberikan perintah baru kepada 
kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi  sama seperti Aku telah 
mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan 
demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-murid-
Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi" Roh Kudus menolong kita 
mewujudkan Kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita 
di dunia. 

 

NY.UMAT KJ 242 : 1-3 ”MULIAKAN ALLAH BAPA”       do = Bes 4 ketuk 
Kant Muliakan Allah Bapa, muliakan Put'raNya, 
 muliakan Roh Penghibur, Ketiganya Yang Esa! 
 Haleluya, puji Dia Kini dan selamanya! 
 

Lk2 Muliakan Raja Kasih yang menjadi Penebus, 
 yang membuat kita waris KerajaanNya terus. 
U Haleluya, puji Dia, Anak domba yang kudus! 
 

Prp Muliakan Raja sorga, Raja G'reja yang esa, 
 Raja bangsa-bangsa dunia; langit-bumi nyanyilah! 
U Haleluya, puji Dia, Raja Mahamulia! 
 

PUJI – PUJIAN : PADUAN SUARA JEMAAT GPIB JEMAAT GIBEON 
 

II. PEMBERITAAN FIRMAN 
 

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

PEMBACAAN ALKITAB         berdiri 
PF  Umat kekasih marilah mendengar Sabda Tuhan: MARANATHA! 
 

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

P3   Pembacaan alkitab pada hari Minggu ini terambil dari Kitab Yohanes 
3:13-17 yang menyatakan: …...............… Demikianlah pembacaan 
Alkitab 

 

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

 

U     GB 392a “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”                   do = D 4/4 MM 112 
 

KHOTBAH   “Christmas in Harmony”                             duduk 
……………Saat Teduh…………….. 
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III. JAWABAN UMAT 
 

NY. UMAT ”DIA LAHIR UNTUK KAMI” 
 Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami 
 Dia bangkit untuk kami semua 
 Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami 
 Dia Raja atas s'gala Raja 
 Dia itu Firman Allah yang turun ke bumi, 
 Yang jadi sama dengan manusia 
 Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami 
 Sang penebus, Jurus'lamat dunia 
 
PENGAKUAN IMAN RASULI                                                              berdiri 
PF Umat  yang  dikasihi  TUHAN,  marilah kita  mengucapkan dan 

mengikrarkan Pengakuan Iman Rasuli dengan hati dan mulut masing-
masing berkata :     

 

U Aku percaya kepada Allah ………..................... 
duduk 

DOA SYAFAAT 
PF   Ya TUHAN dalam pengasihanMu kami mohon, 
 

U Dengarkanlah doa kami! 
 

PF Peliharalah kami dalam Yesus Kristus TUHAN kami, yang   mengajar 
kami berdoa: Bapa kami….. 

 

U GB. 389a “KAR’NA ENGKAULAH”                         sol = A 4/4 MM 72 
  

PUJI-PUJIAN  PADUAN SUARA JEMAAT GPIB JEMAAT GIBEON 
 
AJAKAN PERSEMBAHAN 
P4 Umat Tuhan, marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan 

memberi  persembahan kepada-Nya. Dengarkanlah Nas Alkitab dari 
Mazmur 52:11, “Aku hendak bersyukur kepada-Mu selama-lamanya, 
sebab Engkaulah yang bertindak; karena nama-Mu baik, aku hendak 
memasyhurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi!“  
Ibu/Bapak dan Saudara dapat memberikan persembahan 
persepuluhan, syukur dan dana PEG ke kotak yang tersedia di depan. 
Selanjutnya ada 2 Pundi persembahan yang akan diedarkan. Yang 
pertama kantong berwarna merah untuk dana pelayanan dengan 
memakai amplop khusus. Jemaat silahkan memasukkan 
persembahan ke dalam amplop yang telah dibagikan ketika memasuki 
ruang ibadah. Mohon amplop tersebut TIDAK DIBAWA PULANG, 
karena akan terus dipakai dalam ibadah - ibadah jemaat selanjutnya. 
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Pundi persembahan kedua yang berwarna hitam khusus untuk Dana 
Tanggap Bencana  

 Marilah dengan sukacita kita memberi bagi pekerjaan Tuhan.  
 

Umat membawa persembahan Persepuluhan, Syukur dan Dana PEG ke 
depan 

(diiringi Instrumen) 
 

NY. PERSEMBAHAN NKB 208 : 1,2 ”TABUR WAKTU PAGI”  do = C 4 
ketuk 
U 1. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih,  
 tabur waktu siang t’rus sampai senja. 
 Nantikan tuaian pada musim panen,  
 kita ‘kan bersuka bawa berkasNya. 
 Refr:   Bawa berkasNya masuk lumbungNya,  
            kita ‘kan bersuka bawa berkasNya. 
            Bawa berkasNya masuk lumbungNya,  
            kita ‘kan bersuka bawa berkasNya. 
 

----Menyanyikan Bait 2 setelah pundi diedarkan, umat tetap duduk------ 
 

U 2. Di terik sang surya, di g’lap bayang awan 
 kita pun menabur, riang bekerja. 
 Nanti panen tiba, tugas akan usai, 
 kita ‘kan bersuka bawa berkasNya. Refr:   ...... 
 

DOA SYUKUR          berdiri 
P4   Umat Tuhan mari kita menyerahkan Persembahan syukur ini dalam 

doa kepada Allah: Ya Bapa Mahakasih, karena kasih-Mu kami hidup 
dan berkarya. Dari tanganMu, kami dikenyangkan dan diperkaya 
dengan berbagai kebaikan. KepadaMu juga kami mempersembahkan 
pemberian ini.  

 

U    Ya Yesus, Sumber kasih kekal, terimalah pemberian kasih kami 
sebagai tanda penyerahan diri seutuhnya untuk kemuliaan-Mu.  

 

P4    Ajarlah kami juga untuk melanjutkan kasih-Mu bagi sesama yang 
kehilangan cinta kasih dalam hidup dan yang membutuhkan. Dalam 
nama Tuhan Yesus, korban yang benar. Amin 

Duduk 
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IV.         PENGUTUSAN 
 

WARTA JEMAAT 
 

AMANAT  PENGUTUSAN                                               berdiri                                                         
PF  Umat Tuhan, ChrIstmas in Harmony mau mengatakan kalau dalam 

syukur dan sukacita kita, kita tetap saling menghargai. Tetap saling 
mengasihi dan tetap peduli satu dengan lainnya. Mari saling 
bersalman/memeluk dan saling minta maaf... ”Maafkan saya” 

 

NY. UMAT GB 120 : 1,2 ”KRISTUS MEMANGGIL DIRIKU”  
do = F 12/8 MM 69 

Prmp Kristus memanggil diriku juga mengutus dirimu 
 untuk wartakan kebenaran firman-Nya. 
Lk2 Jangan abaikan suara-Nya, jangan tegarkan hatimu, 
 Kristus memanggil dan mengutus dirimu. 
U  Refr: Dia memanggil, Dia mengutus, 
   Dia membimbing dan besertamu selamanya. 
 

Lk2 Mari semua ikutlah memb'rikan diri pada-Nya; 
 jadilah alat dalam tangan Tuhanmu. 
Prmp Pergi ke s'luruh dunia. nyatakan kasih Tuhanmu, 
 supaya dunia pun percaya pada-Nya. 
U Refr:   ..... 
 

BERKAT 
PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah 

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.” 

 

U GB 402a “Amin,Amin”  

        
 
  
 
 

 
Selamat Hari Minggu 

Tuhan Yesus Memberkati 
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CATATAN KOTBAH 
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