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PERSIAPAN 
 Doa para Pelayan betugas 

SAAT TEDUH 

UCAPAN SELAMAT DATANG 

---- P2 menyalakan lilin Adven I & Adven II 

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 III di GPIB Jemaat Gibeon.  

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. Ayu Indah Pattikawa pada pukul 09.00 WIB 

2. Pdt. Vandalia Tampubolon - Herman pada pukul 17.00 WIB 

 
UNGKAPAN SITUASI 

P2 Bersukacitalah. . . bersukacitalah. . . Sebab Tuhan datang untuk memulihkan 

dunia yang hancur dan menyelamatkan umat-Nya yang setia beribadah 

kepada-Nya. Panggilah nama Tuhan dengan bibir yang telah ditahirkan dan 

bawalah persembahan kepada-Nya dengan sorak-sorai.  

 Bersukacitalah. . .  bersukacitalah. . .  bersukacitalah. . .  

Inilah makna lilin Adven III. Karena itu, biarkan nyala lilin Adven III terus 

meneguhkan pengharapan dan memurnikan kasih serta membuat kita makin 

bersukacita menanti kedatangan Sang Juruselamat.  
 

(Sementara Lilin Adven III dinyalakan oleh perwakilan Pelkat PKLU,  

jemaat menyanyi GB 127 : 2) 
 

Jemaat GB 127 : 3  ”SATU LILIN KITA NYALAKAN”   do = f 

3. Tiga lilin kita nyalakan kar’na kita pun mendengar; 

Jurus’lamat segera datang dan membawa damai besar. 
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MENGHADAP TUHAN 

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

persekutuan kita. 
---- berdiri  

 

 
Jemaat GB 130 : 1, 3  “SORAKLAH, HAI UMATNYA”  do = f 

Refrein : Soraklah, hai umatNya, mari sujud menyembah!  

 Kristus Raja mulia; puji Dia s’lamanya! 

1. Hilangkanlah duka dan beban, mari masuk pelataranNya.  

 Persiapkan hati bagiNya, madah indah, hai nyanyikanlah!  

 Tiup suling, tabuhlah gendang, sambut Raja damai, Pemenang! Refr: 
 

--- Prosesi Alkitab memasuki Ruang Ibadah --- 
 

3. Siapakah Sang Raja mulia yang memasuki pintu gerbang? 

Dia jaya, Tuhan semesta! Dialah perkasa di perang. 

Tiup suling, tabuhlah gendang, sambut Raja damai Pemenang! Refr: 

 

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                           MAZMUR 5 : 12 

PF “Tetapi semua orang yang berlindung pada-Mu akan bersukacita, mereka 

akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka; dan 

karena Engkau, akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu.” 
 

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 77 : 1, 3   “HATIKU BERSUKARIA”  sol = f 

1. Hatiku bersukaria mengagungkan nama Tuhan,  

Allah, Jurus’lamatku. 
 

3. Kar’na Allah Mahakuasa melakukan karya agung  

Kepadaku yang rendah. 

---- duduk  
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PEMBERITAAN FIRMAN  

 

DOA HARI INI  

P2 Jemaat Tuhan, mari berdoa kepada Allah : 

Ya Bapa, kami mengucap syukur atas hari-hari yang telah kami lalui. Bila 

saat ini kami dapat memasuki Adven III, kami menyadari bahwa ini semua 

hanya karena kasih dan anugerah-Mu semata. Seringkali kami tidak hormat 

atau merasa sombong terhadap sesama kami. Kami juga mengeluarkan 

kata-kata yang kurang berkenan untuk sesama kami. Ampunilah kami ya 

Bapa dan jauhkan kami dari hal-hal yang menyulitkan sesama kami.  

 Ya Bapa, buatlah kami kembali bersorak-sorai dan bersukacita dalam 

penantian akan kedatangan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Biarkan 

kami menyambut-Nya dengan bibir dan mulut penuh puji-pujian, dengan 

sikap rendah hati dan lemah lembut serta tindakan yang benar. Serta 

karuniakanlah hikmat-Mu kepada kami dan bimbinglah kami agar dapat 

bertumbuh dalam ajaran-Mu dan setia untuk menyebarkan-Nya. Pakai dan 

jadikanlah kami alat bagi kemuliaan-Mu, sehingga nama-Mu semakin 

dimuliakan melalui kehidupan dan pekerjaan pelayanan kami. Demi nama 

Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 

 

Jemaat KJ 84 : 2  “YA YESUS, DIKAU KURINDUKAN”    do = g 

2. Hatiku biar Kaujadikan palunganMu yang mulia  

dan dalam aku Kaucerminkan terang sorgawi yang baka,  

sebab dengan kehadiranMu keluhan batinku lenyap.  

Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap! 

 
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS  

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

PEMBACAAN ALKITAB           ---- berdiri  

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

Maranatha! 
 

Jemaat  GB 398b   “Maranatha”   la = b 

  Maranatha. Maranatha. Maranatha! 
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JAWABAN UMAT 

P2 Bacaan Alkitab hari ini dari Yesaya 35 : 1 - 10 yang mengatakan : . . . . . . 

Demikian Pembacaan Alkitab. 
 

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

hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. 
 

Jemaat   GB 392a   “Kepadamu Puji-Pujian”     do = d  

 KepadaMu puji-pujian madah syukur dan kemuliaan 

 Bapa, Put’ra dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 

---- duduk  

KHOTBAH  

“Bersorak-sorai Karena Kehadiran-Nya” 
---- saat teduh  

 

 
Jemaat GB 236 : 1, 3  “LUAPKAN HATIMU”    do = d 

1. Luapkan hatimu dengan kata-kata indah.  

Syairkan pujian bagi Yesus, Rajamu  

kar’na kes’lamatan sudah dilakukan Allah  

untuk membebaskan kita dari dosa dan cela.  
 

3. Hai seluruh bumi hai bersorak bagi Tuhan;  

mari bergembira dan bermazmur bagiNya.  

Mainkan kecapi dan bunyikan sangkakala  

mengiringi kidung baru di hadapan takhtaNya.  
 

PENGAKUAN IMAN                       ---- berdiri  

PF Jemaat, untuk 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 . . . . . . . . .  (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: Hendaklah masing-masing 

memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau 

karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan 

sukacita“ (2 Kor 9:7). Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
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P E N G U T U S A N 

  (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 89 : 1  “DUNIA INI UNTUK KEMULIAAN TUHAN”  do=es 

1. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin.  

kita perbuat apa dengannya? Amin.  

Amin, amin, amin, amin.  

Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan, Amin. 
 

~ Para Presbiter memberikan persembahan, setelah itu disusul oleh jemaat ~ 
 

DOA PERSEMBAHAN                --- berdiri  

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

Ya Bapa, hati kami bersyukur, atas anugerah-Mu bagi kami. Engkau 

memanggil dan membaharui hidup kami serta membebaskan kami dari 

hukuman yang semestinya kami tanggung. Doronglah kami dengan kekuatan 

kasih serta pembaruan yang telah Engkau kerjakan di dalam kami, untuk 

menyatakan iman, pengharapan dan kasih bagi dunia yang sedang Engkau 

pulihkan ini. Dalam Kristus, Tuhan yang kami nantikan kedatangan-Nya 

kembali, kami berdoa. Amin. 

 

WARTA JEMAAT (P3)           ---- duduk  
 

AMANAT PENGUTUSAN                     ---- berdiri  

PF  Jemaat Tuhan, pergilah ke dalam kehidupan sehari-hari di dunia dengan 

damai sejahtera Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Nantikan kedatangan-

Nya dengan sorak-sorai dan sukacita. 
 

Jemaat KJ 392 : 3    “KU BERBAHAGIA”   do = d 

3. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh. 

Sambil menyongsong kembali-Nya, ‘ku diliputi anugerah.  

Refr: Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. 

       Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. 
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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 402b    “Amin” 
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