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PERSIAPAN 
 Doa para Pelayan betugas 

SAAT TEDUH 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

---- P2 menyalakan lilin Advent I 
P2 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus! 

Pemberita Firman dan pelayan liturgi mengucapkan Selamat Hari Minggu 

dan Selamat Beribadah bagi saudara yang hadir di gedung gereja maupun 

saudara yang beribadah di rumah saat ini. Kami menyambut dengan penuh 

sukacita di dalam ibadah Hari Minggu Adven II di GPIB Jemaat Gibeon.  

Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan Perjamuan Kudus. Kiranya Ibadah ini 

menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan 

kepada Tuhan, dan membuat kita makin bersukacita menanti kedatangan-

Nya. Pemberita Firman akan dilayani oleh : 

 1. Pdt. Melkianus Nguru pada pukul 09.00 WIB 

 2. Pdt. Ayu Indah Pattikawa pada pukul 17.00 WIB 

 
UNGKAPAN SITUASI 

P2 Lihatlah. . . .  Lilin Adven I telah menyala. Minggu Adven I telah kita lalui. 

Ziarah iman terus kita lakukan dalam pengharapan teguh akan Sang 

Juruselamat dunia. Lilin Adven II ini kita nyalakan sebagai simbol iman akan 

Kasih Allah yang selalu baru bagi dunia ini. 
 

(Sementara Lilin Adven II dinyalakan oleh seorang Ibu dari Pelkat PKP,  

jemaat menyanyi GB 127 : 2) 
 

Jemaat GB 127 : 2  ”SATU LILIN KITA NYALAKAN”   do = f 

2. Dua lilin kita nyalakan menyinari hati sedih. 

Di tengah-tengah kegelapan nur iman tetap berseri. 

 

AJAKAN BERIBADAH         

P2 Jemaat, mari kita menyambut Firman Tuhan hadir di tengah-tengah 

persekutuan kita. 

---- berdiri  
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MENGHADAP TUHAN 

 
Jemaat KJ 91 : 1, 2  “PUTRI SION, NYANYILAH”  do = e 

1. Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem! Mari sambut Rajamu.  

Raja Damai t’rimalah! Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem! 

 

--- Prosesi Alkitab memasuki Ruang Ibadah --- 

 

2. Hosiana, Putra Daud, umatMu berkatilah! Dirikanlah takhtaMu  

mahatinggi, mulia. Hosiana, Putra Daud, umatMu berkatilah! 

 

V O T U M 

PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit dan 

bumi.  

J  1 . 7 . | 1 . || 

A -      min. 

 

NATS PEMBIMBING                           IBRANI 10 : 35 

PF Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah 

yang menantinya.  

 

S A L A M 

PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan 

Yesus  menyertai kamu. 

J Dan menyertaimu juga 

 

Jemaat KJ 79 : 1   “MAHATERPUJI ALLAHKU”  do = f 

1. Mahaterpuji Allahku: Ia lepaskan kita dari kuasa seteru dan segenap derita. 

Tanda selamat diberi membuat wajah berseri: Mesias akan datang!  

Kini terkabul dan genap janji nubuat Alkitab, yang lama didambakan. 

---- duduk  
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PEMBERITAAN FIRMAN & PELAYANAN SAKRAMEN 

 

DOA HARI INI  

P2 Jemaat Tuhan, mari berdoa kepada Allah : 

Ya Allah Tritunggal yang Mahakudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus.  

Kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai kekal. Engkau maha tinggi dan 

maha agung yang mengatasi segalanya. Semua yang bernafas memuji dan 

sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu 

tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur 

karena Engkau mengampuni dan membarui kami yang tulus mengaku 

kepada-Mu. Engkau telah memperlengkapi kami semua dengan karunia-

karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia pun untuk 

kami kembangkan dalam menghadapi dunia ini.  

Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus 

agar dimampukan dan dikuatkan untuk menanti kedatangan Yesus Kristus, 

Sang Juruselamat kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.  

 

Jemaat KJ 81 : 1  “O, DATANGLAH, IMANUEL”    la = e 

1. O, datanglah Imanuel, tebus umatMu Israel  

yang dalam berkeluh kesah menantikan Penolongnya.  

Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel! 

 
 

 
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS  

PF  . . . . . . . . . . . . . .  

 

PEMBACAAN ALKITAB           ---- berdiri  

PF  Jemaat, mari mendengar Firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. 

Maranatha! 
 

J KJ 473a “Maranatha” do = g 

 Maranatha. Maranatha. Maranatha! 
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P2 Bacaan Alkitab hari ini dari Yesaya 30 : 18 - 26 yang mengatakan : . . . . . . 

Demikian Pembacaan Alkitab. 
 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di dalam 

hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 

Jemaat   KJ 474  “Kepadamu Puji-Pujian”  do = g 

 KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, 

 Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi! 

---- duduk  

KHOTBAH  

“Bahagia Yang Menantikan Tuhan” 
---- saat teduh  

 

PENETAPAN PERJAMUAN KUDUS 

PF  Jemaat, dengarlah Penetapan Perjamuan Kudus seperti tertulis dalam  

  I Korintus 11:23-26, yang menyatakan :  

“Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari 

Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu Ia diserahkan, 

mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya; Ia 

memecah-mecahkannya dan berkata: "Inilah tubuh-Ku, yang diserahkan 

bagi kamu; perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku!". Demikian juga Ia 

mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata: "Cawan ini adalah 

perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku; perbuatlah ini, setiap kali 

kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Aku!". Sebab setiap kali 

kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian 

Tuhan sampai Ia datang”. 

 

PENJELASAN 

PF  Perjamuan Kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita. Bahwa setiap 

orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah 

diteguhkan sebagai warga sidi jemaat wajib hadir mengikuti Perjamuan 

Kudus. Bahwa roti dan angur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah 
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Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan 

hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk 

menyelamatkan seisi dunia ciptaan-Nya. Melalui Perjamuan Kudus ini, kita 

dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitan-Nya. 

Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada 

Perjamuan Malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di 

dalam Kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di 

perjamuan-Nya.  

  Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati 

melalui Perjamuan Kudus ini, sesungguhnya mau mengingatkan kita juga 

pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan 

dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud 

adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus, sebagai sang Penebus dan 

Juruselamat dunia melalui kata dan perbuatan. 

 

DOA PENGUATAN 

PF   Mari berdoa: 

  Ya Bapa, Pencipta dan Raja semesta. Kami bersyukur karena Engkau 

layakkan kami hadir dalam perjamuan kudus ini untuk mengingat-rayakan 

kematian dan kebangkitan Kristus demi memulihkan dan menyelamatkan 

kami. Kepada-Mu kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan 

yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu.    

---- saat hening 

  Allah Bapa Pengasih, kami mohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus, kami 

dikenyangkan dan disegarkan dengan roti dan anggur yang menghidupkan, 

yakni tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah kami juga selalu diberi makan 

dan minum oleh Dia yang adalah Allah sejati dan manusia sejati. Sehingga 

kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan tetap tinggal dan hidup di 

dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kami. 

---- saat hening 
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  Ya Allah, Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua menjadi satu. 

Tolonglah kami agar kami selalu hidup ber-sekutu dengan sesama dalam 

cinta kasih dan persaudaraan yang tulus agar dunia percaya bahwa 

Engkaulah, Tuhan dan Juruselamat. Sebab seperti roti dan anggur yang telah 

terkumpul menjadi satu makanan di atas meja Perjamuan Kudus ini, 

demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh 

muka bumi ke dalam kerajaan-Mu. 

---- saat hening 

  Ya Bapa Rahmani, Engkaulah telah memberikan sukacita dan  damai 

sejahtera oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus. Bimbing dan kuatkan kami, 

agar kami mampu meneruskan sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada 

orang lain dengan memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan 

Yesus sampai Ia datang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah 

mengajarkan kami berdoa : 

 

PF & Jemaat Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu....  

(diakhiri dengan Doxologi KJ 475) 

 

PENGAKUAN IMAN RASULI     

PF Jemaat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang Tubuh 

dan Darah Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk mengaku iman 

menurut Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut, kita berkata:  

Aku Percaya Kepada Allah ... 

 ---- duduk                                                                                                        

Jemaat GB 94 : 1 “Mari Mengikuti Perjamuan”      

1. Mari mengikuti perjamuan, dan mengingat kematian Tuhan, 

guna mendamaikan manusia dengan Allah  

agar dis'lamatkan dari maut kelam. 

 

---- (menyiapkan meja -- PF turun dari mimbar) 
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PENGARAHAN HATI 

PF   Jemaat,  supaya  kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus 

maka janganlah melekatkan hati dan pikiran kita pada roti dan anggur yang 

kelihatan ini, tetapi hendaklah kita menerimanya dengan iman yang tertuju 

kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kita. Damai sejahtera Kristus 

memenuhi persekutuan kita. 
 

J Damai sejahtera bagimu. 

 

UNDANGAN 

PF Jemaat, marilah …. karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. 

 
JAMUAN 

PF (mengambil roti) Roti yang dipecahkan-pecahkan ini adalah lambang tubuh 

Kristus.  

(mengambil cawan) Anggur dalam Cawan yang kita pakai mengucap syukur 

ini adalah lambang darah Kristus. 

Ambilah . . . (roti dan anggur diedarkan sampai semua mendapat) 
 

Makanlah …. (makan sama-sama)  

Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-

pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. 

 Minumlah .... (minum sama-sama) 

 Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan 

untuk menyucikan dosa-dosa kita. 

 

PF Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan 

pikiranmu dalam Kristus Yesus. 

 

---- (merapikan Meja Perjamuan, PF kembali ke mimbar) ---- 
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JAWABAN UMAT 

 
Jemaat KJ 76 : 1 “KAU YANG LAMA DINANTIKAN”  do = g 

1. Kau yang lama dinantikan, Jurus’lamat datanglah,  

agar kami Kausucikan dari dosa dan cela!  

umatMu tetap Kautuntun, Kau Harapan kami pun!  

Bangsa dunia menunggu penghiburan kasihMu. 

 

DOA SYAFAAT 

PF . . . . . . . . .  (diakhiri dengan Doa Bapa Kami dan doksologi GB 389b) 

 

PENGUCAPAN SYUKUR 

P3 Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi 

persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman-Nya:              

 “Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan 

masuklah menghadap Dia! Sujudlah menyembah kepada TUHAN dengan 

berhiaskan kekudusan.“ (1 Tawarikh 16 : 29)  

 Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 

   

(membaca prosedur pemberian persembahan yang ada di mimbar kecil) 
 

--- Bagi Jemaat yang berada di rumah, persembahan dapat dimasukkan ke 

dalam Amplop 1 yang sudah disediakan oleh keluarga dan dibawa ke 

Gereja, atau menggunakan persembahan digital atau dengan cara transfer 

ke rekening Gereja. 

Dan Amplop 2, diperuntukkan bagi Renovasi Gereja atau transfer langsung 

ke Rekening Panitia Renovasi. --- 

 

Jemaat GB 78 : 1   “YESUS KRISTUS, SUMBER HIDUP”     do = as 

 Refrein : Yesus Kristus Sumber Hidup, Jurus’lamat Dialah! 

  Dalam t’rangNya ada hidup; puji Dia s’lamanya. 

1. Keadilan dan hukumNya bagai benteng yang teguh, 

bagi orang yang percaya tempat lindung yang teduh. Reff:… 

 

(Jemaat memberikan persembahan) 
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P E N G U T U S A N 

do = c MM + 84

3 .   5 5    . ' 6 1   6 5    . ' 1 6   1 2 .   1 1 . . 0

A       - min, a       - min, a   - -   - min.

DOA PERSEMBAHAN                --- berdiri  

P3 Jemaat, mari menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa:  

 Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu karena kasih dan pengurbanan-

Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar 

bahwa persembahan kami tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-

Mu. Terima dan kuduskan, Ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih 

dan keadilan demi kemuliaan namaMu. Amin.  

 

WARTA JEMAAT (P3)           ---- duduk  

 

AMANAT PENGUTUSAN                     ---- berdiri  

PF  Pergilah dengan damai sejahtera Kristus. Kembalilah ke dalam kehidupanmu 

sehari-hari dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. 

 

Jemaat GB 113 : 2    “GITA SYUKUR MENGGEMA”   do = bes 

2. Yesus Kristus, Penebus, b’rilah hikmatMu, b’rilah kekuatanMu.  

Layakkan kami untuk bersaksi, siap sedia menyatakan kasihMu. 

Refr : Gita syukur, gita syukur naik kepadaMu Allah Mahabesar! 

 

BERKAT 

PF   Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-

Nya :  

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. 

 

J   GB 402a “Amin” 
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