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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 

P2 Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus! Selamat pagi / sore..... 

Presbiter yang melayani menyambut dengan penuh 
pengharapan kehadiran saudara-saudara dalam ibadah Hari 
Minggu Adven II di GPIB Jemaat Gibeon 
Tema ibadah ini Hari ini : CARILAH TUHAN  
Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan 
pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan, dan membuat 
kita makin berpengharapan 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 

Lihatlah. . . lihatlah. . . Lilin Adven I telah menyala. Minggu Adven I 
telah kita lalui. Ziarah iman terus kita lakukan dalam pengharapan 
teguh untuk mengalami kasih Allah yang besar.  
Allah adalah kasih. Allah sangat mengasihi saudara dan saya.  
Karena kasih-Nya, Allah menjelma menjadi manusia melalui 
Yesus Kristus supaya kita mengalami kasih-Nya.  
Dosa, kejahatan, kebencian dan berbagai persoalan hidup telah 
melemahkan, mencerai-beraikan, menghancurkan dan mematikan 
kita. Tetapi Yesus Kristus, wujud kasih Allah itu, datang untuk 
menguatkan, menyatukan, memulihkan dan menyelamatkan kita 
dan seluruh ciptaan. Inilah juga makna Lilin Advent II, yaitu Lilin 
Kasih. Seiring penyalaan lilin kasih ini, mari nyalakan terus kasih di 
hati: kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, agar hidup 
kita berarti.  

 
----- Penyalaan Lilin Adven II 

----- beberapa anak memasuki ruang ibadah membawa lilin menyala 
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Nyanyian Umat GB 127 : 2 ”SATU LILIN KITA NYALAKAN” 
Kantoria                  do = F 2/4 MM 88 

2.  Dua lilin kita nyalakan menyinari hati sedih. 
Di tengah-tengah kegelapan nur iman tetap berseri. 
 

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

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

U Dua lilin  kita nyalakan menyinari hati sedih. 
Di tengah-tengah kegelapan nur iman tetap berseri. 

berdiri 
AJAKAN BERIBADAH 
P2 Umat Tuhan, mari menyambut kehadiran Tuhan, Sang Mahakasih, 

di tengah persekutuan kita. 
 

MENGHADAP TUHAN 
 

 

Nyanyian Umat KJ 10 : 1,2,4 “PUJILAH TUHAN, SANG RAJA” 
Kantoria                            do = G 3 ketuk 

1.   Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Mahamulia! 
Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia! 
Datang berkaum, b’rilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian! 
 

U 2. Pujilah Tuhan, segala kuasa padaNya! 
 Sayap kasihNya yang aman mendukung anakNya! 
 Tiada terp’ri yang kepadamu dib’ri; 
 Tidakkah itu kaurasa? 

 

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

U 4. Pujilah Tuhan, yang dapat dan mau melakukan 
jauh melebihi doamu dan yang kaurindukan. 
Ingat teguh: Ia berkuasa penuh! 
Kasih-Nya t’rus kau temukan. 

 

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

dan bumi. 
 

U 1   . │ 1  .  ║  
       A  -    min. 
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NAS PEMBIMBING Yesaya 55 : 6 - 7 
PF “Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui; berserulah kepada-

Nya selama Ia dekat! Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, 
dan orang jahat meninggalkan rancangannya; baiklah ia kembali 
kepada Tuhan maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah 
kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya.” 

 

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. 
                                           

Nyanyian Umat KJ 457 : 1,2 “YA TUHAN, TIAP JAM”   do= As 3 ketuk 

U 1. Ya Tuhan, tiap jam ‘ku memerlukanMu, 
Engkaulah yang memb’ri sejahtera penuh. 
Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan; 
‘ku datang, Jurus’lamat, berkatilah! 

 

Prp       2.  Ya Tuhan, tiap jam dampingi hambaMu; 
Lk2    jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. 
U     Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan; 
     ‘ku datang, Jurus’lamat, berkatilah! 

duduk 
 

PENGAKUAN DOSA  
P2 Di hadapan Allah Mahakasih, mari kita mengaku kesalahan dan 

dosa kita. 
 

---- instrument GB 35 – jemaat mengaku dosa pribadi ---- 
 

P2 Ya Bapa Mahakuasa, kami mengaku bersalah dan berdosa 
kepada-Mu. Kami acuh tak acuh terhadap panggilan dan 
pengutusan-Mu. Kami malas bersekutu dengan Tuhan dan 
sesama di setiap pertemuan ibadah jemaat. Kami lemah dan tidak 
bersemangat untuk bersaksi dan melayani sesama. 

 
 
 
 

SAAT TEDUH 
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P2 Ya Yesus, Sumber kasih, kami mengaku bersalah dan berdosa 
kepada-Mu. Kami tidak mengasihi Tuhan dan sesama dengan 
tulus dan jujur. Kami enggan berbagi dengan sesama yang 
membutuhkan. Kami tidak mencari Tuhan ketika dalam 
pergumlan. Kami tidak menaati firman dan hukum-Mu. Kami tidak 
mencari keadilan dan kerendahan hati. Sesunguhnya, kami 
bagaikan sekam yang tertitup.  Kami tidak akan bebas dari murka-
Mu. Kasihani dan ampunilah kami.  
Baharui pikiran, hati, batin dan tutur – laku kami oleh Roh Kudus, 
supaya kami tidak terhukum di hari kedatangan-Mu. Dalam nama 
Allah Tritunggal kudus, dengarlah seruan kami.  
 

Nyanyian Umat GB 35 “ALLAH BAPA MAKASIH”    la =  G 4/4 MM 66 
 

U 1.     
 
 
 
 
 
 
 
 
          

BERITA ANUGERAH 
PF Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, 

disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
Yohanes 3 : 16 yang menyatakan: “Karena begitu besar kasih 
Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya 
yang tungggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya 
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 GB 164 : 1,2 “TERPUJILAH ALLAH, HIKMATNYA BESAR” 
do = G ¾ MM 100 

U 1. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar; 
begitu kasih-Nya ‘tuk dunia cemar, 
sehingga dib’rilah Put’ra-Nya kudus, 
mengangkat manusia serta menebus. 
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Refr:   Pujilah, pujilah! Buatlah dunia 
        Bergemar, bergemar mendengar suara-Nya. 
        Dapatkanlah Allah demi Put’ra-Nya 
           b’ri puji pada-Nya sebab hikmat-Nya.   

  

Prp 2. Dan darah Anak-Nyalah yang menebus 
   mereka yang yakin ‘kan janji kudus. 
Lk2    dosanya, betapa pun juga keji, 
    Dihapus oleh-Nya, dibasih bersih.  
U  Refr:   …….. 

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

Injil Matius 25 : 31 - 46  yang mengatakan: “. . . . .” 

Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia! 

 

Nyanyian Umat KJ 48 “KEMULIAAN BAGI ALLAH”         do = F 1 ketuk 

U Kemuliaan bagi Bapa, Put’ra dan Roh Kudus,  
seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin. 

duduk 

KESAKSIAN PUJIAN 
 

 

PEMBERITAAN FIRMAN 
 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF ……………………………………. 
berdiri 

PEMBACAAN ALKITAB 

PF Umat Tuhan, mari mendengar firman Tuhan dari Alkitab, 
Maranatha! 

 

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

 
 
 
P3 Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Kitab Zefanya 2 : 1 – 3 

(dibaca secara silih ganti) yang mengatakan: “. . . .” Demikian 
pembacaan Alkitab. 

 

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

 

U GB 392b “KEPADAMU PUJI-PUJIAN”          do = Bes 4/4 MM 72 
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duduk 

KHOTBAH :  MENCARI TUHAN 
~ saat teduh 

 
JAWABAN UMAT 

 
Nyanyian Umat KJ 84 : 1-3 “YA YESUS, DIKAU KURINDUKAN” 

do = G 3 ketuk 

U 1. Ya Yesus, Dikau kurindukan, lipurkan lara batinku; 
seluruh hatiku terbuka menyambut kedtangan-Mu.  
Bahagia, Terang sorgawi, Engkau harapan dunia; 
Terbitlah, Surya Mahakasih, dan jiwaku terangilah. 

 

Prp 2.   Hatiku biar Kaujadikan palungan-Mu yang mulia 
    dan dalam aku Kaucerminkan terang sorgawi yang baka, 
Lk2      sebab dengan kehadiran-Mu keluhan batinku lenyap. 
    Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap! 
 

U 3. Puaskanlah, ya Jurus’lamat, seluruh kerinduanku 
Dengan rendah, jernih dan taat hatiku siap bagi-Mu;  
hendak pada-Mu kuabdikan perananku di dunia; 
cemas dan duka Kausingkir; ya Yesus, mari masuklah. 
 

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 

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 389b) 
 

KESAKSIAN PUJIAN 
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PENGUCAPAN SYUKUR 
P4 Umat Tuhan, marilah memberikan persembahan kepada Tuhan 

sebagai tanda syukur dan sukacita. Alkitab mengatakan: “Dan 
semua yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala 
kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu  ada 
yang dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-
bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan 
masing-masing.” (Kisah Para Rasul 2:44-45) 

  Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

--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 Atap Gereja dan 

Pastori I  
(Khusus 09.00 BAJEM untuk Pelembagaan Bajem) 

(diiringi intrumentalia)— 
 

Nyanyian Umat GB 80 : 1-3 “MARI BAWA PERSEMBAHAN”  
Kantoria                do = F 4/4 MM 104  

1.   Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu;  
Dengan hati sukacita, bersyukur padaNya. 
Tuhan sudah mencurahkan kasihNya padamu; 
Mari mengucap syukur. 

U Refr:     Muliakan Tuhanmu, pujilah namaNya. 
     Bawalah persembahanmu dengan sukacita padaNya. 
     Muliakan Tuhanmu, pujilah namaNya. 
     Bawalah persembahanmu, dengan sukacita padaNya. 

 

U 2. Jangan takut dan kuatir Tuhan menjagamu, 
kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. 
Apapun yang kau butuhkan dib’rikan Tuhanmu; 
mari mengucap syukur. Refr:  …… 

 

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

Prp 3. Apa pun yang kau taburkan dengan iman penuh 
itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. 

Lk2 Baik sedikit maupun banyak bawalah pada-Nya; 
mari mengucap syukur.    

U   Refr:    …..  
berdiri 
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DOA SYUKUR 
P4 Umat Tuhan, mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan 

dalam doa syukur secara berbalasan: 
  Ya Bapa Mahakasih, karena kasih-Mu kami hidup dan berkarya. 

Dari tangan-Mu, kami dikenyangkan dan diperkaya dengan 
berbagai kebaikan. Kepada-Mu 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   

 

P E N G U T U S A N 

 
WARTA JEMAAT 

berdiri 
AMANAT PENGUTUSAN                                            

PF Umat Tuhan, pergilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan 
wujudkan hidup yang saling mengasihi di dalam keluarga, gereja 
dan masyarakat. 

 

Nyanyian Umat GB 237a : 1,3 “MAHAKASIH YANG ILAHI”  
Kantoria                   do = F ¾ MM 138 

1.  
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U 3. Penebus, Yang Mahakuasa, b’rilah kami hidupMu. 
 Datang dan senantiasa tinggal dalam umatMu, 
 Hingga beserta malaikat yang mengabdi, menyembah, 
 Kami turut memuliakan kasihMu selamanya. 
 

BERKAT  
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 402b  “AMIN” 
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CATATAN KHOTBAH 
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