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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 II sesudah Natal, juga bagi jemaat yang baru 
pertama kali hadir dalam ibadah minggu di GPIB Jemaat Gibeon atau 
Bajem Jurang Mangu ini. Mari kita memberi salam kepada 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. 

 

UNGKAPAN SITUASI 
P2 Zaman demi zaman pun berganti, dapatkah kita sebagai umat Tuhan 

membayangkan bagaimana pada masa lalu tiga orang majus dari 
timur, bisa tiba di kandang Betlehem dan menyembah Sang 
Juruselamat yaitu Yesus serta mempersembahkan emas, kemenyan, 
dan mur. Berbeda dengan zaman sekarang, kita tinggal 
menggunakan GPS untuk datang ke gereja. Artinya, Tuhan 
menyediakan banyak cara bagi kita untuk datang menghadap Dia. 
Dengan kesungguhan dan kerendahan hati, maka sebagai umat 
Tuhan kita datang untuk berjumpa dengan Sang Juruselamat lewat 
ibadah hari ini. 

 

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

Persekutuan kita. 
 

I. MENGHADAP TUHAN 
 

NY. UMAT KMM 3 : 1,2,5 “SEMUA YANG TERCIPTA”         do = F 3 ketuk 
U 1.Semua yang tercipta, hai alam semesta, 
 Agungkan nama Tuhan dan puji kasihNya. 
 Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, 
 Seluruh margasatwa di gunung dan lembah. 
 

… Prosesi Alkitab dibawa masuk… 
 

U 2. Semua manusia, hai ikutlah serta 
 Memuji kasih Tuhan yang agung mulia. 
 Dalam Yesus, PuteraNya, kita s‟lamat selamanya: 
 Segala sesuatu dibaharuiNya. 
 

U 5. Semua yang tercipta, hai alam semesta, 
 Agungkan nama Tuhan dan puji kasihNya. 
 Oleh Yesus disampaikan pengampunan, pendamaian. 
 Kelak di bumi baru genap semuanya. 
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VOTUM 
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit 

dan bumi 
 

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

 

NAS PEMBIMBING Matius 2 : 11 
PF “Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat Anak itu 

bersama Maria, ibuNya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun 
membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan 
persembahan kepadaNya, yaitu emas, kemenyan dan mur.” 

 

SALAM 
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, 

Juruselamat kita, menyertai kamu. 
 

U Dan menyertaimu juga 
 

NY. UMAT KJ 123 : 1,4 “S‟LAMAT, S‟LAMAT DATANG”    do = G 4 ketuk 
U 1. S‟lamat, s‟lamat datang, Yesus, Tuhanku! 
 Jauh dari sorga tinggi kunjunganMu. 
 S‟lamat datang Tuhanku, ke dalam dunia; 
 Damai yang Kau bawa tiada taranya. Salam, salam! 
 

U 4. Datang orang Majus ikut bintangNya, 
 Membawa pemberian dan menyembah. 
 Yang dipersembahkan: kemenyan emas dan mur; 
 Pada Jurus‟lamat mereka bersyukur. Salam, salam! 

                

PENGAKUAN DOSA                     duduk 
P2 Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah 

kita mengaku akan dosa-dosa kita: 
Ya Bapa yang Mahakuasa, Engkaulah sumber dari segala yang baik, 
Engkau mengenal segala pikiran dan perasaan kami. Engkau 
mengenal jatuh dan bangun kami; kami mengaku dihadapanMu 
bahwa kami telah berdosa terhadap Engkau dengan tutur kata dan 
tindakan kami. Kami mohon kepadaMu, baharuilah hidup kami 
sehingga kami terlepas dari belenggu dosa yang mengikat kami, dan 
kami dapat menghasilkan buah-buah pertobatan demi kemuliaan 
namaMu, oleh Yesus Kristus Tuhan kami. 
 

NY. UMAT GB 30 : 1 “JANGANLAH TUHAN”               do = Bes 4/4 MM 72 
U 1. Janganlah Tuhan, Engkau menghukumku  

dalam murkaMu yang tak pernah surut. 
Janganlah Tuhan, Engkau menghajarku  
dalam kepanasan amarahMu. 



 - 4 - 

U 2. Oh, kasihanilah aku, ya Tuhan. 
 Kar‟na lesu dan merana jiwaku. 
 Tolong sembuhkan diriku, ya Tuhan, 
 Kar‟na gemetar tulang-tulangku. 

 

U 3. Datang ya Tuhan dan luputkan aku; 
 Berapa lama „ku harus menunggu? 
 S‟lamatkan aku terhadap lawanku 
 Oleh limpah kasih setiaMu. 
 

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

disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 
Kisah Para Rasul 13 : 38 – 39 yang menyatakan: “Jadi ketahuilah, hai 
saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu 
pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya 
memperoleh pembebasan dari segala dosa, yang tidak dapat kamu 
peroleh dari hukum Musa.” 
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 369a : 1,3 “YA YESUS, „KU BERJANJI”        do = F 4 ketuk 
U 1. Ya Yesus, „ku berjanji setia padaMu; 
 Kupinta Kau selalu dekat, ya Tuhanku. 
 Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, 
 Kar‟na Engkau Temanku, Pemimpin terdekat. 
 

U 3. Ya Yesus, Kau berjanji kepada umatMu: 
 Di dalam kemuliaan Kausambut hambaMu. 
 Dan aku pun berjanji setia padaMu. 
 Berikanlah karunia mengikutMu teguh. 
 
PERINTAH HIDUP BARU                   berdiri 
PF Marilah kita mendengar Perintah Hidup Baru seperti tertulis dalam 

Roma 12 : 1 yang menyatakan: “Karena itu, saudara-saudara, demi 
kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu 
mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang 
kudus dan yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang 
sejati.” 

 Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam 
seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia 
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NY. UMAT KJ 48 “KEMULIAAN BAGI BAPA”                      do = D 1 ketuk 
U  Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, 
 Seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin. 

          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 Matius 2 : 1 – 6 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: “Datang Menyembah Dia” 
 

----- saat teduh tanpa diiringi musik --- 
 

III. JAWABAN UMAT 
 

NY. UMAT KJ 122 : 1,2 “ANAK YANG DI JANJI”                 do = A 4 ketuk 
U 1. Anak yang di janji, Anak yang ditunggu, lahir di Betlehem. 
 NamaNya Yesus, namaNya Yesus. Mari menyembahNya. 
 Refr:     Imanuel, Imanuel, Allah menyertai kita. 
               Imanuel, Imanuel, Allah menyertai kita 
 

U 2. Raja yang perkasa, yang membawa damai, datang di dunia. 
 NamaNya Yesus, namaNya Yesus. Mari menyembahNya. Refr:  ….. 
 

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 
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AJAKAN PERSEMBAHAN 
P4 Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada TUHAN dengan 

memberi persembahan kepada-Nya.  
Dengarlah firman-Nya, “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 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 KJ 288 : 1,3,5 “MARI, PUJI RAJA SORGA”       do = D 2 ketuk 
Kantoria 

1. Mari, puji Raja sorga, persembahan bawalah! 
DitebusNya jiwa raga, maka puji namaNya! 
Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta! 

 

U 3. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu; 
 Tangan kasihNya menatang di tengah bahaya maut. 
 Puji Dia, puji Dia, kasihNya seluas laut! 
 

--Menyanyikan Bait 5 setelah pundi diedarkan, Umat tetap duduk— 
 

U 5. Sujudlah, hai bala sorga, abdi Allah terdekat; 
 Turut, bintang, bulan, surya, tiap waktu dan tempat. 
 Puji Dia, puji Dia, Sumber kasih dan berkat! 
  

DOA PERSEMBAHAN                   berdiri 
P4 Umat terkasih, mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan 

dalam doa syukur, secara berbalasan: 
Ya Tuhan, Allah kami, kami bersyukur kepadaMu dan memuji 
namaMu yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga mampu 
memberi persembahan sukarela seperti ini.  

 

U Sebab daripadaMu segala-galanya dan dari tanganMu sendiri 
persembahan yang kami berikan kepadaMu. Amin. 

                 duduk 
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IV. PENGUTUSAN 
 

WARTA JEMAAT 
 

AMANAT                                                             berdiri  
PF Dengan sebuah tekad yang kuat, maka orang majus dapat bertemu 

dengan Sang Juruselamat. Dengan tekad yang kuat, maka kita 
sebagai umat Tuhan pun dapat bertemu dengan Tuhan di dalam 
kehidupan kita lewat ibadah yang aktual. 

 

NY. UMAT KJ 109 : 1,4,5 “HAI MARI, BERHIMPUN”           do = G 4 ketuk 
U 1. Hai mari, berhimpun dan bersukaria! 

Hai mari semua ke Betlehem! 
 Lihat Yang lahir, Raja bala sorga! Sembah dan puji Dia, 
 Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu!  
 

U 4. Melihat bintangNya, datang orang Majus  
menghantar emas, kemenyan dan mur. 
Marilah kita persembahkan hati. Sembah dan puji Dia,  
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. 

  

U 5. Cahaya abadi dari Allah Bapa  
kentara berwujud di dunia; 
Anak ilahi berbalutkan lampin. Sembah dan puji Dia, 
Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. 

 

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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