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

P2 menyalakan lilin Advent I, II dan III 

UCAPAN SELAMAT DATANG 
P2 Presbiter GPIB Jemaat Gibeon mengucapkan selamat datang dalam 

Ibadah Penyegaran Iman di minggu ke 4 Masa Raya Adven sore hari ini, 
dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat. Kiranya ibadah kita sore 
hari ini memuliakan nama Tuhan, menyegarkan, menguatkan iman, 
menyuka citakan hati dan memberkati kita semua. Mari kita memberi 
salam kiri dan kanan kita sambil mengatakan,  ”Mari kita memuji Tuhan”. 
Pemberita Firman pada sore hari ini adalah Pdt. Rufy Waney. 

 

PENYALAAN LILIN ADVEN 4 
P2 Minggu Adven 4 telah tiba, peringatan hari kelahiran Yesus Kristus 

semakin dekat. Mari kita nyanyikan: 
 

NY. UMAT GB 127 : 4 “SATU LILIN KITA NYALAKAN”   do = F 2/4 MM 88 

Paduan Suara  
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!” 
 

UNGKAPAN SITUASI 
GP1 Umat yang dikasihi Tuhan. Tema ibadah Penyegaran Iman kali ini 

adalah: Gereja yang menyinarkan Kemuliaan dan Damai Sejahtera 
Allah. Sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. 
Mengapa Allah harus datang ke dalam dunia ini? Mengapa bukan 
manusia saja yang melaksanakan penugasannya? Karena untuk 
menyelamatkan manusia, hanya Allah yang mampu melakukannya. 
Mengapa kita harus bersukacita? Karena melalui Yesus Kristus, Allah 
sudah melawat kita, sementara tidak ada yang bisa dibanggakan dari kita 
ini. 

 

GP2 Ya.. Sang Surya pagi telah melawat kita. Kegelapan dan ketakutan 
terhadap kematian kekal sudah dienyahkan oleh Allah… mari kita 
bersukacita karena KasihNya luar biasa. Natal memotivasi kita untuk 
semangat merenovasi atap gedung gereja serta melembagakan Bajem 
Jurang Mangu. 

 

GP1 Malam hari ini Ibadah Penyegaran Iman kita diisi dengan persembahan 
pujian oleh PS Satu Gandong dari GPIB Kelapa Gading dan PS Gita 
Karunia, serta tim musik dari Gerakan Pemuda GPIB Gibeon (mari beri 
tepuk tangan untuk mereka yang sudah bersedia melayani sore hari ini) 
terima kasih banyak semuanya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan 
Ibu/Bapak dan saudara sekalian. 
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GP2 Mari kita masuk dalam ibadah ini dengan memuji-muji Tuhan, 
menyembah dan memuliakanNya. Kita satukan hati kita, kita junjung 
Kemuliaan Tuhan. Mari berdiri. 

 

NY UMAT “SATUKANLAH HATI KAMI” 
 Satukanlah hati kami, ‘ntuk memuji dan menyembah 
 Oh Yesus Tuhan dan Rajaku. 
 Eratkanlah tali kasih, di antara kami semua 
 Oh Yesus Tuhan dan Rajaku 
 Refr:    Bergandengan tangan dalam satu kasih 
         Bergandengan tangan dalam satu iman 
         Saling mengasihi, di antara kami, Keluarga Kerajaan Allah 

 

GP2 Diantara kita mungkin memiliki banyak perbedaan. Beda usia, beda 
warna kulit, beda talenta, beda kelas ekonomi dan banyak lagi. Tetapi 
yang menyatukan kita adalah Kasih Yesus Kristus. Amin? Mari kita 
lanjutkan memuji-muji Tuhan. 

 

NY. UMAT “NYANYI GLORY” 
 Nyanyi glory, glory, glory, bagi Sang Raja (3x) 
 Mari rayakan dan nyanyi. 
 Mari serukan hei! Serukan hei! Bahwa Yesuslah Raja 
 Oh mari serukan hei! Serukan hei! Bahwa Yesuslah Raja 
 Mari serukan hei! Serukan hei! Bahwa Yesuslah Raja 
 Mari rayakan dan nyanyi 
 Kita akan merasa bahagia, bila kita menyembah Dia 
 Kita akan merasa sukacita, bila kita semua nyanyi….. 
 glory, glory, glory, bagi Sang Raja.. Ooo.. 

Nyanyi glory, glory, glory, bagi Sang Raja (3x) 
Mari rayakan dan nyanyi. 

 

GP1 Natal telah di ambang pintu. Hari bahagia itu menyapa kita semua. Mari 
berikan senyuman kiri dan kanan dengan rasa syukur kita akan 
melanjutkan ibadah kita. 

      ----- Saat teduh------ 

AJAKAN BERIBADAH                   berdiri 
P2 Umat Tuhan mari kita menghadap Tuhan, dengan menyambut kehadiran 

Firman Tuhan yang akan diberitakan, memasuki ruang ibadah. 
 

I. MENGHADAP TUHAN 
 

NY. UMAT  KJ 17 : 1,2 “TUHAN ALLAH HADIR”          do = As 2 & 3 ketuk 

U 1. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. 

 Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. 
 Marilah, umatNya, hatimu serahkan dalam kerendahan. 
 

---- Proses Alkitab memasuki ruang Ibadah -------- 
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U 2. Tuhan Allah hadir, Yang dimuliakan dalam sorga siang - malam 

 "Suci, suci, suci" untuk selamanya dinyanyikan malak sorga. 
 Ya Allah, t'rimalah pujian jemaat beserta malaikat. 

 

VOTUM   
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang telah datang serta 

menganugerahkan Keselamatan bagi umatNya. Allah yang memelihara 
kesetiaanNya dan tidak pernah meninggalkan kita sekalian.  

 

U 1 . 1. 
       A  min 
 

SALAM 
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 
 

NATS PEMBIMBING  Roma 11:36    
PF “Sebab segala sesuatu  adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia: 

Bagi Dialah Kemuliaan sampai selama-lamanya!”   
 

NY. UMAT KJ 242 : 1-3 “MULIAKAN ALLAH BAPA”        do = Bes 4 ketuk 

Lk2 Muliakan Allah Bapa, muliakan Put'raNya, 
 muliakan Roh Penghibur, Ketiganya Yang Esa! 
U Haleluya, puji Dia Kini dan selamanya! 

 

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

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

duduk 
PUJI-PUJIAN: PS “Satu Gandong” GPIB Kelapa Gading 
 

GP2 Terima kasih untuk pujian PS “Satu Gandong”. Tuhan memberkati. 
 Umat Tuhan mari kita kembali memuji-muji Tuhan.  
 Yesus yang sudah datang, yang setiap tahun kita merayakannya melalui 

perayaan Natal, adalah Yesus yang terus kita nantikan kedatanganNya 
kembali. Melalui Yohanes 15:15 Yesus mengatakan, “Aku menyebut 
kamu sahabat, karena Aku telah memberitahukan kepada kamu segala 
sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku”. Kita adalah SahabatNya. 
“Ada satu Sobatku” kita medley dengan pujian “Biar bumi akan berlalu” 
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NY. UMAT (Medley)  “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. 
 

      BIAR BUMI AKAN BERLALU 
 Biar bumi akan berlalu; Biar bulan tak bercahaya lagi 
 Biar langit akan bergoncang; Matahari tak bersinar lagi 
 Tetapi Tuhan Yesusku, tak pernah ingkar janji 
 Semua yang difrimankanNya pasti akan digenapi 
 Sya lalalalalalala… aku cinta Yesus 
 Sya lalalalalalala… aku cinta Yesus 
 

PUJI-PUJIAN: PS GITA KARUNIA 
 

GP1 Terima kasih untuk Pujian PS Gita Karunia. Puji Tuhan kita masih diberi 
kesempatan untuk memuji-muji Tuhan. Ada orang-orang yang tidak 
mampu berbicara karena sakit, tidak mampu bertepuk tangan karena 
tidak punya tangan, atau bahkan punya masalah berat dan tidak tau apa 
jalan keluarnya sehingga ia terus murung dan tidak bersemangat. Kita 
bersyukur karena mungkin masalah belum selesai, kita sakit, tidak punya 
uang, tidak disukai oleh banyak orang, tapi Yesus datang buat kita 
semua. Amin? Katakan bersama,”Aku bersyukur karena Yesus datang 
buatku”.  
Mari sekarang kita siapkan hati untuk mendengarkan Firman Tuhan yang 
akan disampaikan Pdt. Rufy Waney. Kita teduhkan hati, tenangkan diri, 
bersama-sama kita pujikan “Kasih dari Surga” 

  

NY. UMAT “KASIH DARI SURGA” 
 Kasih dari surga memenuhi tempat ini 
 Kasih dari Bapa Surgawi 
 Kasih dari Yesus mengalir di hatiku 
 Membuat damai di hidupku 
 Refr:    Mengalir kasih dari tempat tinggi 
         Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa 
         Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir 
         Mengalir memenuhi hidupku 
 

II. PEMBERITAAN FIRMAN 
 

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

PEMBACAAN ALKITAB                  berdiri 
PF Mari menyambut Firman Tuhan! Maranatha! 



 - 6 - 

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

P3 Pembacaan Alkitab hari ini sebagaimana tertulis dalam Injil menurut 
Lukas 2:13-14, yang menyatakan: .............  Demikian pembacaan Alkitab  

 

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

 

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

duduk 
KOTBAH GEREJA YANG MENYINARKAN KEMULIAAN  
   DAN DAMAI SEJAHTERA ALLAH 

…… Saat teduh …….. 

III. JAWABAN UMAT 
 

GP1 Umat Tuhan, kita diberkati sekali oleh Firman Tuhan malam hari ini. 
Amin? Kita diingatkan, ditegur dan dituntun untuk mengenal Tuhan lebih 
benar. Mari kita memuji Tuhan: 

 

NY. UMAT NRM 236 “DARI PULAU DAN BENUA” 
PS/Kantoria 
 Dari pulau dan benua terdengar selalu t’rus 
 Lagu pujian semua bagi Nama Penebus 
U Refr:   Glo…….ria, muliakan Tuhan 
       Glo…….ria, muliakan Tuhan 

 

….GP 1 mengundang Umat berdiri….. 
 

Lk2 Tinggi-tinggi dalam surga tent’ra Tuhan yang kudus 
 Tak lelah bernyanyi juga dihadapan Penebus 
U Refr:   ….. 
 

Prmp Tentera yang Tuhan Punya ‘ninggikan PanglimaNya 
 Lagu surga lagu dunia sama diterimaNya 
U Refr:   …. 

 

PENGAKUAN IMAN RASULI                   berdiri 
PF Umat Tuhan, marilah dengan hati yang sungguh dan suara yang 

tegas, kita membarui Pengakuan Iman kita di hadapan Allah, seturut 
Pengakuan Iman Rasuli. Masing-masing kita berkata……. 

duduk 
DOA SYAFAAT (diakhiri Doa Bapa Kami & Doksologi GB 392a) 
 

PUJI-PUJIAN PS “SATU GANDONG” DAN PS “GITA KARUNIA” 
 

PENGUCAPAN SYUKUR 
P4 Umat Tuhan, Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai 

tanda syukur atas kasih dan pengorbanan Yesus Kristus demi 
keselamatan kita.  
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Malam hari ini ada 2 Persembahan yang akan jemaat berikan: 
Pertama adalah Persembahan dalam amplop yang akan diperuntuk bagi 
Renovasi gedung gereja/Pastori 1 dan Pelembagaan Bajem Jurang 
Mangu. Jemaat akan mengantar ke depan dan memasukkan dalam kotak 
yang telah disediakan.  
Kedua adalah Persembahan kantong yang akan diperuntukkan bagi 
Pelayanan gereja. Apakah semua jemaat sudah memegang amplop 
Persembahan? (yang belum bisa tunjuk jari), Panitia akan membagikan. 

………………………………………………………………… 
Marilah kita memberi dengan sukacita dan penuh cinta bagi Pekerjaan 
Pelayanan Tuhan. Ketika memberi bagi pekerjaan Tuhan, sama artinya 
saudara dan saya memberi bagi Tuhan yang luar biasa baik bagi kita. Ia 
sudah memberkati kita dengan Kasih yang besar. Rasa syukur kita, kita 
tunjukkan melalui pemberian Persembahan.  
 

NY. UMAT GB 80 :1,2 “MARI BAWA PERSEMBAHAN” do = F 2/4 MM 104 
PS & Kantoria 
1. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu; 
 dengan hati sukacita, bersyukur pada-Nya. 
 Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu;  

mari mengucap syukur. 
 Refr: 
Lk2 Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya. 
 Bawalah persembahanmu dengan sukacita pada-Nya. 
Pmpn Muliakan Tuhanmu, pujilah nama-Nya. 

 Bawalah persembahanmu dengan sukacita pada-Nya. 
 

--Dipersilakan bagi warga jemaat membawa Persembahan untuk Renovasi dan 
Pelembagaan Bajem Jurang Mangu/ Persembahan Persepuluhan/ Syukur/ ke depan 

di kotak yang telah tersedia. Setelah itu akan diedarkan Pundi Merah  untuk Kas 
Jemaat, 

 (diiringi intrumentalia)—  
 

--Menyanyikan Bait ke 2 setelah pundi diedarkan, Jemaat tetap Duduk – 
 

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

DOA SYUKUR                                 berdiri 
P4 Umat Tuhan, mari menyerahkan Persembahan ini kepada Tuhan dalam 

doa syukur, mari kita berdoa: 
Ya Bapa Mahakasih, kami bersyukur untuk segala kelimpahan dalam 
hidup kami. Bukan hanya terkait materi tetapi juga kesehatan, semangat, 
sukacita, dan kekuatan menghadapi persoalan hidup. Melaluinya kami 
belajar tentang Allah sebagai Sumber segalanya. Saat ini kami memberi 
Persembahan sebagai ungkapan syukur atas segala kebaikan Tuhan. 
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Terima dan kuduskanlah ya Tuhan Sumber Berkat, sehingga 
persembahan ini benar dipakai sebagai alat pengembangan 
pelayananMu di tengah jemaat GPIB Gibeon ini. Dalam nama Yesus 
Kristus, amin.    

duduk 

IV. PENGUTUSAN 
 

WARTA JEMAAT 
 

GP2 Terima kasih kekasih-kekasih Tuhan untuk kesetiaannya hadir dalam 
Ibadah Penyegaran Iman yang sudah berjalan selama 4 bulan ini, di 
setiap minggu ke 4. Tuhan menganugerahkan sukacita bagi kita sekalian. 
Selamat menyongsong Natal dan Selamat mempersiapkan diri memasuki 
tahun yang baru, tahun 2020. Mari berikan toss kiri dan kanan kita sambil 
mengatakan, ”Selamat menyabut Natal”.  

 

AMANAT PENGUTUSAN                              berdiri 
PF  Umat Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Firman Tuhan 

dalam Yesaya 40:5, memberi kepastian, semangat dan menyertai 
langkahmu, “Kemuliaan TUHAN akan dinyatakan dan seluruh umat 
manusia akan melihatnya bersama-sama; sungguh, TUHAN sendiri telah 
mengatakannya.” 

 

GP2  Kekuatan dari Tuhan menyertai anak-anakNya, untuk menyaksikan 
KemuliaanNya yang akan datang. Kita pujikan bersama ”Allah Sumber 
Kuatku” 

 

NY. UMAT “ALLAH SUMBER KUATKU” 
 Hanya Kau milikku di surga,  
 tiada yang kuingini di bumi hanya Kau 
 Tak kuandalkan kekuatanku 
 Namun yang pasti kan tetap slamanya 
 Refr:    Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku 
        Allah sumber kuatku dan bagianku s’lamanya, s’lamanya  
 

BERKAT 
PF Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah 

berkatNya: 
 Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau;  
 Tuhan menyinari engkau dengan wajahNya dan  

memberi engkau kasih Karunia.  
dan memberi engkau Damai sejahtera. 

 

U GB 402c “AMIN”                           do = F 4/4 MM 112 

  


