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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) 
Sebagai umat manusia yang terlahir dari dosa dan hidup dalam dosa 
serta nyaman dengannya, pertobatan merupakan sebuh tindakan utama, 
walaupun bukan hal yang mudah. Mari kita lihat apa kata Nabi Zafanya. 
Tema ibadah hari ini adalah Bertobat Dan Carilah Tuhan. 

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

 

NYANYIAN KESEHATIAN (1) “Tutur Kata” 
Bagaikan air sirami tanah gersang, t’rasa sejuk, menyegarkan. 
Bagai cahaya mentari hangat memelukku Damai di jiwaku 
Lembut, indah, tutur kataMu,t’rangi jalanku,  
Menghibur hatiku, memb’ri pengharapan 
Refr: Untuk selamanya sampai selamanya 

PerkataanMu bertumbuh di hatiku 
Siang dan malam, s’lalu kurenungkan 
JanjiMu yang indah, ‘ku berjalan di dalamnya 

 

NYANYIAN KESEHATIAN (2) “Mengejar HadirMu” 
 Dekat padaMu itu rinduku setiap kataku Kau pun menunggu. 

Tak ku sangka kutemukan satu kasih yang abadi. 
Kini ku datang dan kubawa hidupku. 

       Refr:    Memandang wajahMu mengikuti kebaikanMu 
            Mengejar hadirMu dalam hidupku.  

         Membawa sembahku, menyatakan kebesaranMu  
         Mengejar hadirMu dalam hidupku 
 

..…Jemaat duduk bersaat Teduh…. 
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(Lilin Adven 1 dinyalakan P2 ketika masuk ruang ibadah) 
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 oleh seorang AGP 
sambil menyanyikan lagu GB 127 

 
Kidung Pujian GB 127 “SATU LILIN KITA NYALAKAN” 
Kantoria 

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

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

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

di tengah-tengah persekutuan kita. 
 

I. MENGHADAP TUHAN 
 

NY. UMAT PKJ 7 : 1,2 “Bersyukurlah Pada Tuhan”                do = C 4 ketuk 

U 1. Bersyukurlah pada Tuhan, Serukanlah namaNya! 
Bernyanyilah bagi Tuhan, Mari bermazmurlah!  
Refr:   Pujilah Tuhan, hai jiwaku Pujilah namaNya 

      Aku hendak bernyanyi Seumur hidupku  
 

  ….. Prosesi Alkitab memasuki Ruang Ibadah …. 
 

U 2. Hatiku siap, ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, 
Karena Engkau Mahabaik, Setia dan benar Refr:  …… 

 

 
 
 



 - 4 - 

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 Kisah Para 

Rasul 3 : 19 - 20, “Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu 
dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, dan mengutus 
Yesus, yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus.” 

 

NY. UMAT GB 61 : 1 – 2 “Tuhan Ajarkanlah KehendakMu”  
do = F 3/4 MM 108 

U 1. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu; nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. 
‘Kus’rahkan hidupku pada bimbingan-Mu,dekatkan diriku kepadaMu 

 

U 2. Ajarlah kukenal anug’rah-Mu. Sinarilah dengan t’rang wajah-Mu 
       Hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ‘ku tetap bersama-Mu  

 duduk 
DOA HARI INI 
P2  Umat Tuhan, mari kita berdoa:  

Bapa, kami mengucap syukur atas hari-hari yang telah kami lalui. 
Bila saat ini kami dapat memasuki hari yang baru, kami menyadari bahwa 
ini semua hanya karena anugerah-Mu semata. Sering kali kami tidak 
hormat atau merasa sombong terhadap sesama kami. Terkadang kami 
juga mengeluarkan kata-kata yang kurang berkenan untuk sesama kami. 
Ampunilah kami ya Bapa dan jauhkan kami dari hal-hal yang menyulitkan 
untuk sesama kami. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu dalam hidup 
kami. Bapa, berikanlah kepada kami hati yang rendah, mengasihi-Mu dan 
mengasihi sesama kami. Karuniakanlah hikmat-Mu kepada kami dan 
bimbinglah kami agar kami dapat bertumbuh dalam ajaranMu dan kami 
setia untuk menyebarkannya, serta jadikanlah kami sebagai alat bagi 
kemuliaan-Mu, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan melalui 
kehidupan dan pekerjaan pelayanan kami. Dengarkanlah doa kami….. 

  

----------------- “disaat ini kuangkat tembang” (Instrument)------------------- 
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P2 FirmanMu dalam 2 Tawarikh 7 : 14 menyatakan: “Dan umat-Ku, yang 
atasnya nama-Ku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-
Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan 
mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan 
negeri mereka”. Oleh karena itu, kami mohon pengampunanMu, serta 
baharuilah roh dan pikiran kami, agar kami menjadi utusan yang 
membawa kabar sukacita dalam pelayanan kasih kepada semua orang 
yang jauh maupun yang dekat, demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan 
Juruselamat kami. Amin 

 

NY. UMAT KMM 145 : 1,2 “Mari mengikuti jejak Tuhan Yesus”  
do = Bes 4 ketuk 

U 1. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus, sang Jurus’lamat, kudus mulia. 
 Ia berkata kepada semua: “Sungguhlah, Aku Terang dunia.” 
 Refr:     O, alangkah baik mengikut jejak Tuhan Yesus, 
           Pada jalan t’rang, pada jalan t’rang. 
           Alangkah baik berjalan dengan Jurus’lamat pada jalan t’rang. 
 

U 2. Barang siapa mengikuti Yesus takkan berjalan di dalam gelap, 
 Kar’na beroleh Terang kehidupan, yakni terang yang tak akan lenyap. 
 Refr:    …. 

 

PUJI-PUJIAN 
 

II. PEMBERITAAN FIRMAN 
 

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

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

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

 
 
 

GP Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Zefanya 2 : 1 – 3 yang 
menyatakan: ..... Demikian pembacaan Alkitab  

 

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

 

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

KHOTBAH:  Bertobat Dan Carilah Tuhan 
duduk 

 

SAAT TEDUH 
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III. JAWABAN UMAT 
 

NY. UMAT GB 89 : 1,2 “Dunia Ini Untuk Kemuliaan Tuhan“ 
do = E 4/4 MM 104 

U 1. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya? 
Amin. Amin, amin, amin, amin. 
Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin 

 

U 2. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya? 
Amin. Amin, amin, amin, amin. 
Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin 

 

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 

 

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 
 

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

kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus demi keselamatan kita. 
Firman Tuhan dalam Imamat 19 : 5 mengatakan “Apabila Kamu 
mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus 
mempersembahkan sedimikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu.” 
Dengan mengingat firman Tuhan itu, Marilah kita mempersiapkan hati 
untuk memberi persembahan. Kita memuji Tuhan dari : 

 

NY. UMAT “Mari Kumpulkan” 

U Kita menaburkan biji kebenaran Pada pagi hari, siang, dan petang; 
Kita menantikan waktu penuaian:Pasti ada hasil, hati pun senang. 
Refr:   Mari kumpulkan, mari kumpulkan; Pasti ada hasil, hati pun senang 

    Mari kumpulkan, mari kumpulkan; Pasti ada hasil, hati pun senang 
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--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)— 

 

U Taburkanlah dalam t'rang dan kegelapan,  
Walaupun bertiup angin yang kencang;  
Kerja dan usaha akan digenapkan:  
Pasti ada hasil, hati pun senang. 
Refr:   Mari kumpulkan, mari kumpulkan; Pasti ada hasil, hati pun senang 

            Mari kumpulkan, mari kumpulkan; Pasti ada hasil, hati pun senang 
 

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

U Dalam kesedihan kita menaburkan;  
Walaupun sengsara, kita 'kan tenang;  
Saat tangis hilang, Tuhan menghiburkan; 
Pasti ada hasil, hati pun senang. Refr:   ……… 

              

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 di sepanjang 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  Dalam Matius 6:33 mengatakan “Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah 

dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu”. 
Semua dapat diberikan oleh Tuhan kepadamu, asalkan kita berbalik ke 
jalan yang benar dan menuruti semua perintah Tuhan. Maka Tuhan akan 
selalu bersamamu dan menjadikanmu sebagai sahabat-Nya. 

 

NY. UMAT GB 71 : 1,2 “Tuhan Yesus Sahabatku”              do = F 4/4 MM 76 

U 1. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat,melebihi segalanya bagiku: 
Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah,  
mengampuni menyucikan diriku. 
Penghibur dalam duka, Penolong yang teguh;  
kepadaNya ‘ku serahkan kuatirku. 
Refr:   Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, 

      melebihi segalanya bagiku. 
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U 2. Di setiap pencobaan dan duka batinku Ia benteng dan perisaiku tetap. 
Demi Dia ‘ku tinggalkan berhala hatiku; oleh Dia ‘ku bertahan dan tegap. 
Digoda oleh Iblis, ‘ku takkan menyerah;  
Yesus jamin kemenangan imanku. 
Refr:   Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, 
            melebihi segalanya bagiku. 

 

BERKAT 
PF Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkatNya: 

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” 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 


