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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 Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat
beribadah di hari Minggu sesudah Natal, Juga bagi jemaat yang baru
pertama kali hadir dalam ibadah minggu di GPIB Jemaat Gibeon dan
Bajem Jurang Mangu ini. Mari kita memberi salam kiri dan kanan kita,
sambil tersenyum kita berkata, “Selamat beribadah”.
Pemberita Firman pada Ibadah ini adalah…………………………….
Kiranya Ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan
dan kita diberkati oleh-Nya.
AJAKAN BERIBADAH
berdiri
P2 Umat Tuhan, mari menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah
Persekutuan kita.
I.

MENGHADAP TUHAN

NY. UMAT GB 12 : 1,2 “MASUKLAH SEMUA MENGHADAP TUHAN”
do = D 4/4 MM 92

U 1. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadiratNya;
Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan takhtaNya.
Dalam kekudusan dan kebenaran sujudlah kepadaNya.
Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, kini dan selamanya.
… Prosesi Alkitab dibawa masuk…

U 2. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu.
Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu.
T’rimalah anug’rah, rahmat dan kasih dari Yesus, Tuhanmu.
Muliakan Tuhan, sorak, sukacita, kini dan selamanya.
VOTUM
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit
dan bumi
U

1 . 7 . 1 . (KJ 476b)
A
min

NAS PEMBIMBING Yesaya 52 : 10
PF “Tuhan telah menunjukkan tanganNya yang kudus di depan mata
semua bangsa; maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang
dari Allah kita.”
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SALAM
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus,
Juruselamat kita, menyertai kamu.
U

Dan menyertaimu juga

NY. UMAT KJ 85 : 1,9 “KUSONGSONG BAGAIMANA”
U 1. Kusongsong bagaimana, ya Yesus, datangMu?
Engkau Terang buana, Kau Surya hidupku!
Kiranya Kau sendiri Penyuluh jalanku,
Supaya ku yakini tujuan janjiMu.

do = Bes 4 ketuk

U 9. Tak lagi menakutkan kuasa yang gelap:
Semua lawan Tuhan menghilang serempak.
Seg’ra Rajamu datang penuh karunia
Membawa kemenangan selama-lamanya!
PENGAKUAN DOSA
duduk
P2 Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah
kita mengaku akan dosa-dosa kita:
Bapa Mahakudus, kami mengaku kepadaMu bahwa kami adalah
umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan
sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri, kami
mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. kepadaMu
kami memohon:
NY. UMAT GB 33 : 1 “TUHAN ALLAH, JANGANLAH” do = d 4/4 MM 88
U 1. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku.
Oh, berapa lamakah lanjut amarahMu?
Dosaku, murkaMu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus!
P2 Bapa Maha pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia
melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah.
Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung
lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk
menyatakan yang benar, kami bersikap diam terhadap berbagai
kesalahan dan kecurangan. KepadaMu kami memohon:
NY. UMAT GB 33 : 2 “TUHAN ALLAH, JANGANLAH”
U 2. Dalam maut yang kelam siapa yang bersyukur?
Jiwaku luputkanlah dari alam kubur.
Biarlah s’lamanya aku menyanyikan bagiMu pujian.

do = d 4/4 MM 88
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P2 Bapa Maha penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami
bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan
pengutusanMu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan
putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara, dan hanya sedikit
bekerja. Berilah kami pengampunanMu, ya Bapa. Baharuilah hati dan
perilaku hidup serta kerja-layan kami oleh Roh Kudus, Tuhan dan
Penebus kami yang hidup.
NY. UMAT GB 33 : 3 “TUHAN ALLAH, JANGANLAH”
U 3. Bapa, kasihanilah, rahmatMu tunjukkan:
Diriku pulihkanlah dalam kesembuhan
Datanglah segera dan urapi aku dengan kurniaMu!

do = d 4/4 MM 88

BERITA ANUGERAH
PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat,
disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam
Kitab Yohanes 3 : 16 yang menyatakan: “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.”
Berdasarkan Firman Tuhan ini, sebagai Pelayan Yesus Kristus kami
memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama
Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
U

Syukur kepada Tuhan, Amin.

NY. UMAT KJ 105 : 1,2 “YA ANAK KECIL”
do = G 4 ketuk
U 1. Ya Anak kecil, ya Anak lembut, Engkau di utus BapaMu
Dan dari sorga mulia Kau jadi hamba terendah,
Ya Anak kecil, ya Anak lembut.
U 2. Ya Anak kecil, ya Anak lembut, segala dosa Kautebus;
Kau hantar kami, umatMu, ke haribaan BapaMu,
Ya Anak kecil, ya Anak lembut.
PERINTAH HIDUP BARU
berdiri
PF Marilah kita mendengar Perintah Hidup Baru seperti tertulis dalam
Efesus 5 : 1 - 5 yang menyatakan: . . . .
Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia
NY. UMAT KK 43 : 1,2 “NYANYIKANLAH MAZMUR BAGI TUHAN”
la = D 4 ketuk

U 1. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan atas s’gala kebaikanNya.
Angkatlah suaramu, naikkan puji atas kasihNya yang besar.
-4-

Refr:

Mainkan kecapi, tabuhlah gendang bunyikan ceracap.
Mainkan kecapi, tabuhlah gendang, bunyikan ceracap,
Sorak Haleluya! Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan,
Kar’na Dia Raja semesta!

U 2. Ucapkanlah syukur bagi Tuhan atas s’gala perbuatanNya.
Tinggikan namaNya, masyhurkan kuasaNya, Dia Jurus’lamatmu.
Refr: …..
duduk
PUJI-PUJIAN
II.

PEMBERITAAN FIRMAN

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PF ………………………………….............
PEMBACAAN ALKITAB
berdiri
PF Umat Tuhan, mari mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari
Alkitab, Haleluya!
U

GB 393 “Haleluya”

do = D 4/4 MM 112

P3 Bacaan Alkitab Hari ini dari Kitab Yesaya 52 : 1 - 2 yang menyatakan:
….. Demikianlah pembacaan Alkitab.
PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam
hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah
U

KJ 474 “Kepada-Mu Puji-Pujian”

do = G 1 ketuk
duduk
KHOTBAH : Tema: “Bersyukur Sebagai Penyataan Iman”
----- saat teduh tanpa diiringi musik ---

III.

JAWABAN UMAT

NY. UMAT KJ 145 : 1,2 “MARI TUTURKAN KEMBALI”
do = D 4 ketuk
U 1. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar,
Warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar.
Bahwa di malam lahirNya malak menyanyi merdu:
“Hormat dib’ri bagi Allah; dunia beroleh restu”
Refr: Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar,
Warta berharga sekali, Yesus Pahlawan besar.
U 2. Waktu Almasih puasa di padang tandus gersang,
Untuk dosaku di goda, tapi akhirnya menang.
Mari tuturkan derita dan sengsaraNya pedih;
Untuk manusia yang hina Ia disiksa perih. Refr: ……
-5-

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 (DOA BAPA KAMI & DOKSOLOGI GB 389b)
PUJI-PUJIAN
AJAKAN PERSEMBAHAN
P4 Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada TUHAN dengan
memberi persembahan kepada-Nya.
Dengarlah firman-Nya, “Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan
dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar
persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh
Tuhan, Allahmu.” (Ulangan 16 : 16b-17)
TUHAN memberkati saudara dan persembahan saudara.
--Dipersilakan bagi warga jemaat membawa Persembahan Persepuluhan/ Syukur/
Persembahan Akhir Tahun ke depan di kotak yang telah tersedia. Setelah itu
diedarkan Pundi Merah untuk Kas Jemaat, Pundi Hitam untuk Renovasi Atap Gereja
dan Pastori I (Khusus 09.00 BAJEM untuk Pelembagaan Bajem)
(diiringi intrumentalia)—

Mari menyanyi dari:
NY. UMAT GB 86 : 1 - 4 “AKU BERSYUKUR”

do = Es 2/4 MM 48

Kantoria

1.
U

Aku bersyukur, Allah sumber hidupku;
Dia memberi rahmatNya kepadaku.
Refr: Puji dan syukur ku naikkan kepadaNya
Yang Mahakudus, di sorga, terpujilah.
Dia sumber hidupku; bagiNya syukur dan pujian s’lamanya.

U 2. Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku;
Sandang panganku dipenuhi olehNya. Refr: ……
--Menyanyikan Bait 3&4 setelah pundi diedarkan, Umat tetap duduk—

U 3. Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku;
Harta dan benda dicukupkan bagiku. Refr: ….
U 4. Aku bersyukur, Allah Sumber hidupku;
Susah dan senang ‘ku bersandar padaNya. Refr: ……
DOA PERSEMBAHAN
berdiri
P4 Umat terkasih, mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan
dalam doa syukur secara berbalasan:
-6-

Ya Bapa Mahakasih, saat ini, kami memberikan persembahan syukur
kepada-Mu. Ajarilah kami bahwa memberi bukan karena
berkelebihan, tetapi sebagai wujud mengasihi-Mu.
U

Kiranya persembahan yang kami berikan ini berkenan di hadapan-Mu,
karena kami memberikannya dengan penuh sukacita dan rasa syukur
atas kasih sayang-Mu. Amin.
duduk
IV.
PENGUTUSAN

WARTA JEMAAT
AMANAT
berdiri
PF Bersyukur sebagai pernyataan iman berarti berani menghadapi
tantangan, dan berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap hal yang
dilalui maupun yang masih terus dihadapi tanpa rasa takut, karena
Tuhan menjadi sumber pengharapan dan kekuatan utama yang
memampukan orang benar menang dalam setiap perjuangan.
NY. UMAT GB 156 : 1,2 “NAMA YESUS BERKUMANDANG”
do = F 9/8 MM 80

U 1. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia!
Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia!
Hai, dengarkan panggilanNya dan tinggalkan dosamu;
Tiap orang yang percaya, pada Dia berteduh.
Refr: Yesus, Kaulah Surya rahmat Kau kobarkan hatiku.
Bersyukur di jalan s’lamat, aku puji namaMu!
U 2. Nama Yesus bercahaya di segala negeri;
Dalam t’rang penghiburanNya pengharapan berseri!
Nama itu mengenyahkan kegelapan dunia.
Kuasa dosa dikalahkan oleh nyala kasihNya! Refr: …..
BERKAT
PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah
berkatNya:
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 402c “AMIN”
do = F 4/4 MM 112
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