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Persiapan 

 Doa para presbiter petugas di konsistori 

 Penjelasan Tata Ibadah dan latihan lagu-lagu 

 Doa Pribadi umat  
 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
------ P2 menyalakan lilin Advent I dan Advent II 

P2 Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi/sore. . . . 
Presbiter yang melayani menyambut saudara-saudara dengan 
penuh sukacita di dalam ibadah Hari Minggu Advent III di GPIB 
Jemaat GIBEON 
Tema ibadah Hari ini : ORANG YANG BERLINDUNG PADA NAMA 
TUHAN AKAN BERSUKACITA  
Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan 
syukur yang berkenan kepada Tuhan, dan membuat kita makin 
bersukacita menanti kedatangan-Nya.  

  Pelayan Firman dalam Ibadah ini  adalah .............. 
 Sebagai tanda persekutuan, mari kita saling bersalaman dengan 

sesama di sebelah kiri dan kanan kita 
 

UNGKAPAN SITUASI 
Narator       

Bersukacitalah. . . bersukacitalah. . . Sebab Tuhan datang untuk 
memulihkan dan menyelamatkan umat-Nya yang setia beribadah 
kepada-Nya. Panggillah nama Tuhan dengan bibir yang telah 
ditahirkan dan bawalah persembahan kepada-Nya dengan sorak-
sorai.  

 Tuhan, sang Mesias tidak lagi membiarkan kita malu. Ia datang untuk 
menyingkirkan segala perbuatan jahat yang kita lakukan kepada-Nya. 
Ia datang untuk menghalau semua orang yang berlaku congkak dan 
meninggikan diri serta berkata bohong. Ia datang untuk menapis dan 
membiarkan kita hidup; yaitu orang-orang rendah hati dan lemah 
lembut yang selalu berlindung pada nama Tuhan.  

  Bersukacitalah . . . bersukacitalah . . . dan bersukacitalah. . . .  
  Inilah makna lilin III. Karena itu, biarkan nyala lilin Adven III terus 

meneguhkan pengharapan dan memurnikan kasih serta membuat 
kita makin bersukacita menanti kedatangan-Nya.  

 

----- Penyalaan Lilin Adven III 
----- beberapa anak memasuki ruang ibadah membawa lilin menyala  

 

Umat Menyanyi GB 127 : 3 ”SATU LILIN KITA NYALAKAN” 
Kantoria                  do = F 2/4 MM 88 

3. Tiga lilin kita nyalakan kar’na kita pun mendengar; 
Jurus’lamat segera datang dan membawa damai besar. 
 



3 

---- sampai di depan, seorang anak maju ke tempat Lingkaran Natal  
untuk menyalakan Lilin Adven III  

--- Anak-anak menuju tempat duduk sambil menyanyi bersama jemaat 
 

U Tiga lilin  kita nyalakan kar’na kita pun mendengar; 
  Jurus’lamat segera datang dan membawa damai besar. 

berdiri 
AJAKAN BERIBADAH 
P2 Umat Tuhan, mari menyambut kehadiran Tuhan di tengah 

persekutuan kita. 
 

MENGHADAP TUHAN 
 

Umat Menyanyi GB 23 : 1,2 “BERSORAKLAH, HAI ALAM SEMESTA” 
Kantoria                 do = C 6/8 & 9/8 MM 58 

1.   Bersoraklah, hai alam semesta: “Kau, Allahku!” 
Di langit bergema pujian yang megah 
dan bumi pun penuh pujian yang merdu. 
Bersoraklah, hai alam semesta: “Kau Allahku!” 
 

--- prosesi membawa Alkitab memasuki ruang ibadah --- 
 

U 2. Bersoraklah, hai alam semesta: “Kau, Rajaku!” 
Gereja bersyukur, bermadah, bermazmur. 
Di hati umat-Nya pujian menggema. 
Bersoraklah, hai alam semesta: “Kau Rajaku!” 

 

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

dan bumi. 
 

U    1   . │ 1  .  ║  
       A  -    min. 
 

NAS PEMBIMBING Mazmur 5 : 12 
PF  “Tetapi semua orang yang berlindung pada-Mu akan bersukacita, 

mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau 
menaungi mereka; dan karena Engkau, akan bersukaria orang-orang 
yang mengasihi nama-Mu.” 

 

S A L A M 
PF  Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari 

Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 
 

U Dan menyertaimu juga. 
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Umat Menyanyi KJ 77 : 1,3,4,5 “HATIKU BERSUKARIA”  
Kantoria                        sol = F 4 ketuk 

1. Hatiku bersukaria mengagungkan nama Tuhan, 
  Allah, Jurus’lamatku. 

  

Lk2  3. Kar’na Allah Mahakuasa melakukan karya agung 
   Kepadaku yang rendah. 
 

Prp 4. Mahasuci Nama Allah; rahmat-Nya turun temurun 
          atas orang saleh-Nya.  
 

U   5. Dinyatakan-Nya kuasa hingga orang congkak hati 
          habis oleh tangan-Nya. 

duduk 
PENGAKUAN DOSA  
P2 Umat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu serta dengan kerendahan 

hati, mari mengaku akan dosa-dosa kita: 
 

….. warga jemaat mengaku dosa pribadi ... 
diiringi instrumentalia GB 28..... 

 

P2 Ya Allah Bapa, kami mengaku bersalah dan berdosa kepada-Mu. 
Kami najis bibir. Kami lalai memanggil nama-Mu dan malas beribadah 
serta menyembah-Mu. Kami masih terus melakukan kejahatan dan 
durhaka terhadap-Mu. Kami meninggikan diri dan berlaku congkak di 
hadapan-Mu. Kami tidak mencari perlindungan pada nama-Mu. Kami 
berkata dusta dan mulut kami penuh tipu muslihat. Hari-hari hidup, 
kami jalani dalam kesedihan, ratap dan air mata karena dosa 
menindih. Kami mohon kepada-Mu, ya Bapa, basuh dan tahirkanlah 
kami. Buatlah kami kembali bersorak sukacita dalam penantian akan 
kedatangan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Biar kami 
menyambut-Nya dengan bibir dan mulut penuh puji-pujian; dengan 
sikap rendah hati dan lemah lembut serta tindak yang benar.   

  Demikian pengakuan kami. Dengarlah, ya Tuhan.  
 

Umat Menyanyi GB 28 “DENGARLAH, YA TUHAN” do = Es ¾ MM 80 

Kantoria  Dengarlah, ya Tuhan;         U   Kami berseru 
Kantoria  Dengarlah, ya Tuhan;   U   Kami berseru 
Bss    Ya Tuhan kasihani dan ampuni, dosa kami, 
    Layakkan kami dihadapanMu. 
    Sucikan hati kami dan murnikan jiwa kami. 
    Ya Tuhan, kasihanilah. 
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BERITA ANUGERAH 
PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 

disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
Yesaya 52:9 yang menyatakan: “Bergembiralah, bersorak-sorailah 
bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem! Sebab TUHAN telah 
menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem.” 
Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami 
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita 
sekalian di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 

 

U Syukur kepada Tuhan. Amin. 
 

Umat Menyanyi GB 236 : 1,3 “LUAPKAN HATIMU” 
Kantoria                   do = D 4/4 MM 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U 3. Hai seluruh bumi, hai bersorak bagi Tuhan; 
 Mari bergembira dan bermazmur bagiNya. 
 Mainkan kecapi dan bunyikan sangkakala 
 Mengiringi kidung baru di hadapan takhtaNya. 

berdiri 
PERINTAH HIDUP BARU 
PF Umat Tuhan, dengarlah Perintah Hidup Baru seperti tertulis dalam 

Surat Roma 12 : 9 – 17 yang mengatakan . . . .  
 Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 

seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah dunia! 
 

Umat Menyanyi GB 385 “GLORIA”          do = F 2/4 MM 72 

U  
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duduk 
KESAKSIAN PUJIAN 
 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 
PF …………………………………………… 

berdiri 
PEMBACAAN ALKITAB 
PF Umat Tuhan, dengarlah firman Tuhan dari Alkitab, Maranatha! 
 

U KJ 473b “MARANATHA”            do = D 4 ketuk 
 

P3 Pembacaan Alkitab dari Kitab Zefanya 3 : 9 – 15 (dibaca secara silih 

ganti) yang mengatakan: “. . . .” Demikian pembacaan Alkitab. 
 

PF Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam 
hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 

U KJ 474 “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”           do = G 1 ketuk 

duduk 
 

KHOTBAH 
“ORANG YANG BERLINDUNG PADA NAMA TUHAN AKAN 

BERSUKACITA” 
 

PENETAPAN PERJAMUAN KUDUS 
PF Umat Tuhan, dengarlah Penetapan Perjamuan Kudus seperti tertulis 

dalam I Korintus 11 : 23 – 25, yang menyatakan: .....……… 
 

PENJELASAN 
PF Perjamuan Kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita. Bahwa 

setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus 
dan telah diteguhkan sebagai warga sidi jemat wajib hadir mengikuti 
Perjamuan Kudus.  

 Bahwa roti dan angur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah 
Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk 
memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa 
dan untuk menyelamatkan kita dan seluruh ciptaan. Melalui 
Perjamuan Kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di 
dalam kematian dan kebangkitan-Nya. Dengan demikian, 
persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada Perjamuan 
Malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam 
Kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di 
perjamuan-Nya.  
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Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan 
hayati melalui Perjamuan Kudus ini, sesungguhnya mau 
mengingatkan kita juga pada hidup baru, yang untuknya kita telah 
dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan 
oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi 
tentang Yesus Kristus, sebagai sang Penebus dan Juruselamat dunia 
melalui kata dan perbuatan. 

 

DOA PENGUATAN 
PF Mari berdoa: 
 Ya Bapa, Pencipta dan Raja semesta. Kami bersyukur karena 

Engkau layakan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk 
mengingat-rayakan kematian dan kebangkitan Kristus demi 
memulihkan dan menyelamatkan kami. Kepada-Mu kami 
persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang 
kudus dan berkenan kepada-Mu. 

---- saat teduh 
 Allah Bapa Pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus, 

kami dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang 
menghidupkan, yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami 
juga selalu diberi makan dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati 
dan manusia sejati. Sehingga kami tidak lagi hidup di dalam dosa, 
melainkan tetap tinggal dan hidup di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal 
di dalam kami. 

---- saat teduh 
 Ya Allah, Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua 

menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu 
dengan sesama dalam cinta kasih dan persaudaraan yang tulus agar 
dunia percaya bahwa Engkaulah, Tuhan dan Juruselamat. Sebab 
seperti roti dan anggur yang telah terkumpul menjadi satu makanan di 
atas meja Perjamuan Kudus ini, demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah 
gereja-Mu yang tersebar di bumi ke dalam kerajaan-Mu. 

---- saat teduh 
 Ya Bapa Rahmani, Engkaulah telah memberikan sukacita dan  damai 

sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan 
kami, agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-
Mu kepada orang lain dengan memeritakan tentang kematian dan 
kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam 
nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa: 

 

Bss Bapa kami yang di sorga………… 
 

U GB 389b “KAR’NA ENGKAULAH” do = Bes 4/4 MM 80 
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berdiri 
PENGAKUAN IMAN 
PF Jemaat, sebelum kita makan roti dan minum anggur, lambang tubuh 

dan darah Tuhan Yesus, mari berdiri untuk mengaku iman menurut 
Pengakuan Iman Nicea Konstaninopel. Dengan hati dan mulut, 
masing-masing berkata : 

 AKU PERCAYA kepada satu ALLAH, BAPA Yang Mahakuasa, 
Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak 
kelihatan.  
Dan kepada satu TUHAN, YESUS KRISTUS, ANAK ALLAH yang 
tunggal, yang lahir dari Sang BAPA sebelum ada segala zaman. 
ALLAH dari ALLAH, Terang dari Terang, ALLAH yang sejati dari 
ALLAH yang sejati, Diperanakan, bukan dibuat, sehakekat dengan 
Sang BAPA, yang dengan perantaraan-Nya segala sesuatu dibuat; 
yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk 
keselamatan kita, dan menjadi daging oleh ROH KUDUS dari Anak 
Dara Maria, dan menjadi manusia; yang disalibkan bagi kita di bawah 
pemerintah-an Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan; yang 
bangkit pada hari ketiga, sesuai isi Kitab-kitab dan naik ke surga; 
yang duduk di sebelah kanan Sang BAPA dan akan datang kembali 
dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang 
mati; yang kerajaan-Nya takkan berakhir. 
AKU PERCAYA kepada ROH KUDUS, yang jadi TUHAN dan yang 
menghidupkan, yang keluar dari Sang BAPA dan Sang ANAK yang 
bersama-sama dengan Sang BAPA  dan  Sang  ANAK  disembah  
dan  dimuliakan, yang  telah  berfirman  dengan perantaraan para 
nabi. 
AKU PERCAYA satu gereja yang kudus dan am dan rasuli.  
AKU MENGAKU satu baptisan untuk pengampunan dosa. AKU 
menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang 
akan datang. 

duduk 
Umat Menyanyi KJ 313 : 1,7 “HAI BERDANDANLAH, JIWAKU” 
Kantoria                    do = Es 1 ketuk 

1.   
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U 7. Yesus Roti kehidupan, aku mohon pertolongan  
agar jangan sia-sia santapan-Mu kuterima,  

  tapi makin kuhayati cinta kasih yang Kaubagi  
  hingga nanti ‘ku dijamu oleh Dikau di sorgaMu 
 

(Diaken menyiapkan meja -- PF turun dari mimbar) 
PENGARAHAN HATI 
PF Umat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan Roti Sorgawi, yakni 

Yesus Kristus maka hati dan pikiran kita janganlah melekat pada roti 
dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menikmatinya 
dengan sukacita sambil mengarahkan iman dan pengharapan kepada 

Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kita.  
 

PF Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita 
 

U Damai sejahtera bagimu (sambil berjabat tangan dengan sesama di 
kiri dan kanan) 

 

UNDANGAN 
PF Umat Tuhan, marilah …. karena segala sesuatu telah tersedia bagi 

kamu. 
 

JAMUAN 
PF (mengambil roti) Roti yang dipecahkan-pecahkan ini adalah lambang 

tubuh Kristus.  
 Ambilah . . . (roti dedarkan sampai semua mendapat) 
 Makanlah ……(makan sama-sama) 
 Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah 

dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi kesematan kita. 
 

PF (mengambil cawan) Anggur dalam Cawan yang kita pakai mengucap 
syukur ini adalah lambang darah Kristus. 

 Ambilah . . . (cawan diedarkan sampai semua mendapat) 
 Minumlah . . .(minum sama-sama) 
 Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah 

ditumpahkan untuk menyucikan dosa dosa kita. 
    

------- membaca nas Alkitab ------   
 

PF 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.  

 

-------- Diaken merapikan Meja Perjamuan -------- 
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JAWABAN  UMAT 
 

Umat Menyanyi KJ 81 : 1-3,5 “O, DATANGLAH IMMANUEL” 
la = E 2 ketuk 

U 1. O, datanglah, Imanuel, tebus umat-Mu Israel  
yang dalam berkeluh kesah menanti Penolongnya.  
Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel! 

 

Prp 2.O, datang, Tunas Isai, patahkan belenggu pedih  
dan umatMu lepaskanlah dari lembah sengsaranya.  
Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel!  

 

Lk2 3.O Surya Pagi, datanglah dan jiwa kami hiburlah;  
halaukanlah gelap seram bayangan maut yang kejam.  
Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel!  

 

U 5. O Tuhan Allah, datanglah, FirmanMu berkuasalah,  
seperti waktu Kauberi di atas puncak Sinai.  
Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel.  

 

DOA SYAFAAT 

PF Mari kita berdoa . . . . . .  

Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu, kami memohon 
 

U Dengarkanlah doa kami 
 

PF Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan yang mengajar kami 

berdoa:  
 

Bss Bapa kami . . . (diakhiri doksologi GB 389a) 
 

KESAKSIAN PUJIAN 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 
P4 Umat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan 

memberi persembahan kepada-Nya. Alkitab mengatakan: “Hendaklah 
masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan 
dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang 
yang memberi dengan sukacita“ (2 Korintus 9:7)  

  Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. 
 

----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 Panitia Pelembagaan Bajem 

(diiringi intrumentalia)— 
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Umat Menyanyi GB 83 : 1-3 “MARILAH MENGUCAP SYUKUR PADA ALLAH” 

Kantoria                 do = Es 4/4 MM 96 

1.   Marilah mengucap syukur pada Allah 
Atas rahmat yang telah dib’rikan bagi dunia. 
Kristus t’lah berkorban bagi umat manusia, 
Marilah bersyukur, muliakanlah namaNya. 

 

U 2. Mari bawa persembahan dengan hati sukacita 
 Jangan kau sedih atau terpaksa, 
 Kar’na Tuhan s’lalu memberkati tiap orang 
 Yang bermurah hati memberikan persembahan. 
 

--Menyanyikan Bait 3 setelah pundi diedarkan, Umat tetap duduk— 
 

U 3. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata; 
 Apapun di dunia tak sebanding. 
 B’rikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih, 
 Itu persembahan yang sejati bagi Dia. 
 

DOA SYUKUR                          berdiri 
P4 Umat Tuhan, mari menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur 

secara berbalasan: 
Ya Bapa sorgawi, karya-Mu sungguh besar bagi kami. Engkau akan 
datang untuk memulihkan hidup kami dan membuat kami bersukacita.  

 

U Terimalah persembahan syukur dan sukacita kami, tanda penyerahan 
hidup yang seutuhnya bagi kemuliaan-Mu dan demi sejahtera 
sesama. Dalam nama Yesus, Sumber Sukacita, kami berdoa. Amin. 

duduk 

 P E N G U T U S A N 

  
WARTA JEMAAT 

berdiri 
AMANAT PENGUTUSAN                                        
PF Umat Tuhan, pergilah ke dalam kehidupan sehari-hari di dunia 

dengan damai sejahtera Tuhan untuk melakukan firman-Nya. 
Nantikan kedatangan-Nya dengan sorak-sorai dan sukacita.  

 

Umat Menyanyi KJ 392 : 1-3 “KU BERBAHAGIA”          do = D 9 ketuk 

U 1. ‘Ku berbahagia, yakin teguh: Yesus abadi kepunyaanku! 
Aku waris-Nya, ‘ku ditebus, ciptaan baru Rohul-kudus. 

   Refr: Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. 
              Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. 

 

Prp Pasrah sempurna, nikmat penuh; suka sorgawi melimpahiku. 
Lagu malaikat amat merdu; kasih dan rahmat besertaku.  

U Refr: ……. 



12 

Lk2 Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh. 
Sambil menyongsong kembali-Nya,  ‘ku diliputi anugerah.  

U Refr: Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. 
                   Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. 
 

B E R K A T 
PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat 

Tuhan.  
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 402a “AMIN”              do = C 4/4 MM 84 

        


