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PERSIAPAN
 Doa para Pelayan betugas
SAAT TEDUH

UCAPAN SELAMAT DATANG

---- P2 menyalakan lilin Adven I, II, III
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 IV di GPIB Jemaat Gibeon.
Tema ibadah hari ini adalah Wajah Tuhan Penuh Kedamaian.
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. Robert Willem Maarthen pada pukul 09.00 WIB
2. Pdt. Nova Linda Manahampy pada pukul 17.00 WIB
UNGKAPAN SITUASI
P2 Jemaat yang dikasihi Tuhan!
Tiga lilin telah dinyalakan sebagai tanda kita telah melewati Minggu Adven I,
II & III. Kini kita memasuki Minggu Advent IV yang ditandai penyalaan lilin
Adven IV. Inilah lilin Damai; mengingatkan kita pada nyanyian Damai yang
dinyanyikan bala tentara surga ketika Yesus lahir. Yesus Kristus yang
kedatangan-Nya telah di ambang pintu adalah Sang Raja Damai. Ia datang
untuk membawa damai di bumi; damai di hati; damai dalam keluarga;
damai dalam Jemaat; damai dalam masyarakat, Bangsa dan Negara.
Di tengah situasi perseteruan, permusuhan, pertikaian antar anak bangsa
dan perjuangan melawan Covid-19 dan resesi yang sangat menggelisahkan,
Yesus Kristus datang untuk merangkul dan memberi kedamaian bagi kita
semua. Mari kita sambut kedatangan Yesus Kristus dengan hati yang penuh
damai serta serahkan diri dibentuk menjadi pembawa damai dalam
keluarga, gereja, masyarakat dan Bangsa.

(Sementara Lilin Adven IV dinyalakan oleh perwakilan Pelkat PKB,
jemaat menyanyi GB 127 : 4)
Jemaat GB 127 : 4 ”SATU LILIN KITA NYALAKAN” do = f
4. Empat lilin kita nyalakan bagai bintang-bintang cerah.
Siaplah hai segenap alam dan bernyanyi “Maranatha!”
-2-

AJAKAN BERIBADAH
P2 Jemaat, mari menyambut Firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan
kita.
---- berdiri 

MENGHADAP TUHAN
Jemaat  KJ 457 : 1, 4 “YA TUHAN TIAP JAM” do = as
1. Ya Tuhan, tiap jam ‘ku memerlukan-Mu,
Engkaulah yang memb’ri sejahtera penuh.
Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan;
‘ku datang, Jurus’lamat, berkatilah!

--- prosesi Alkitab memasuki ruang ibadah --4. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu;
b’ri janji-Mu genap di dalam hidupku.
Setiap jam, ya Tuhan, Dikau kuperlukan;
‘ku datang, Jurus’lamat, berkatilah!
VOTUM
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN yang menjadikan langit dan
bumi.
J
1
. 7 . | 1 . ||
A
min.
NATS PEMBIMBING
Yesaya 52 : 7
PF Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa
berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang
mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion: “Allahmu itu Raja.”
SALAM
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan
Yesus menyertai kamu.
J
Dan menyertaimu juga
Jemaat  KJ 91 : 1 “PUTRI SION, NYANYILAH”
1. Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem!
Mari sambut Rajamu. Raja Damai t’rimalah!
Putri Sion, nyanyilah; soraklah, Yerusalem!

do = e

--- duduk 
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DOA HARI INI
P2 Jemaat, mari berdoa kepada Allah :
Ya Allah Tritunggal. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu.
Engkau Raja Damai. Wajah-Mu penuh kedamaian. Kami mencari wajah-Mu
dan memanggil nama-Mu serta mau menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu
yang ajaib. Kami mengaku bersalah dan berdosa. Hati kami merancang
kejahatan dan menyimpan dendam kepada sesama. Permusuhan antar
saudara dan sesama anak bangsa membuat keretakkan persaudaraan
terjadi di mana-mana. Berita-berita tentang tindakan kejahatan dan
pembunuhan sadis sangat meresahkan. Kami gelisah dan kehilangan damai
di hati dan hidup kami. Ampunilah kami, ya Raja Damai. Datanglah dan
kuasailah hati, pikiran dan seluruh hidup kami. Singkirkan permusuhan, iri,
dengki serta kuasa gelap yang menggoda untuk melakukan kejahatan.
Penuhilah hati, pikiran dan hidup pribadi, keluarga, jemaat dan masyarakat
bangsa kami dengan damai-Mu. Tampakkan wajah damai-Mu bagi kami.
Kuatkan kami agar terus menanti kedatangan-Mu dengan penuh
pengharapan, kasih, sukacita dan damai yang Engkau berikan. Dalam nama
Yesus Kristus, Raja Damai, kami berdoa. Amin.
Jemaat  KJ 87 : 5 “GAPURAMU LAPANGKANLAH” do = f
5. Ya Kristus Jurus’lamatku, kubuka hati bagiMu.
Ya Tuhan, masuk dan beri pengasihanMu tak henti
dan Roh Kudus jadikanlah Penunjuk jalan yang baka.
NamaMu Penebus terpujilah terus!

PEMBERITAAN FIRMAN
DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS
PF . . . . . . .
PEMBACAAN ALKITAB
--- berdiri 
PF Jemaat, mari mendengar Firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab.
Maranatha!
Jemaat  GB 398a

“MARANATHA”

do = es
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P2 Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab 1 Tawarikh 16 : 7-13 yang mengatakan:
. . . Demikian Pembacaan Alkitab.
PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di dalam
hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat

 GB 392b “Kepadamu Puji-Pujian”

do = bes
KepadaMu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan:
Ya Bapa, Putra, Roh Kudus sampai kekal selama-lamanya.
---- duduk 

KHOTBAH
“Wajah Tuhan Penuh Kedamaian”

---- saat teduh

JAWABAN UMAT
Jemaat  KJ 85 : 1, 9 “KUSONGSONG BAGAIMANA” do = bes
1. Kusongsong bagaimana, ya Yesus, datang-Mu?
Engkau Terang buana, Kau Surya hidupku!
Kiranya Kau sendiri Penyuluh jalanku,
supaya kuyakini tujuan janji-Mu.
9. Tak lagi menakutkan kuasa yang gelap:
semua lawan Tuhan menghilang serempak.
Seg’ra Rajamu datang penuh karunia
membawa kemenangan selama-lamanya!
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

........................ Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu, kami mohon :

J

Dengarkanlah doa kami.

PF

Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat, yang
telah mengajar kami berdoa :

PF&J

Bapa kami yang di sorga..... Dox.: GB 389a “K’arna Engkaulah...
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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 ke pelataranNya!” (Mazmur 96:8).
Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri.

(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 87 : 1 “AKU BERSYUKUR PADA-MU” do = f
1. Aku bersyukur, pada-Mu, Tuhan atas karunia dan kasih-Mu.
Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, Kupersembahkan kepada-Mu.
‘Ku bahagia, ‘ku sukacita, ‘ku ucap syukur selamanya.

~ Para Presbiter memberikan persembahan, setelah itu disusul oleh jemaat ~
DOA SYUKUR
--- berdiri 
P3 Mari kita membawa persembahan ini dalam doa:
Ya Tuhan, Pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu
melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih setia dan
pemenuhan janji-Mu yang membuat kami hidup damai sejahtera dengan
berkat-berkat-Mu. Kepada-Mu kami membawa persembahan syukur dengan
hati tulus ikhlas. Terimalah dan berkati, ya Tuhan, agar dikelola dan
digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan bagi sesama demi kemuliaan
nama-Mu. Amin.
--- duduk 

PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
P3 . . . . . . . . .
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AMANAT PENGUTUSAN
--- berdiri 
PF Jemaat Tuhan, pergilah ke dalam kehidupan sehari-hari di dunia dengan
damai sejahtera Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Nantikan kedatanganNya dengan penuh sukacita.
Jemaat  GB 126 : 1 “DAMAI SEJAHTERA” do = d
1. Damai sejahtera dib’ri Tuhan padaku;
sungguh kurasakan melimpah di hatiku.
Kepada sesama harus ‘kuberi,
biar semua orang rasakan damai-Nya.
Damai sejahtera di’ri Tuhan padaku,
sungguh ‘kurasakan melimpah di hatiku.
‘Ku ingin bagikan damai yang kualami di hidupku,
supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya.
BERKAT
PF Angkatlah hati dan arahkan 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.
Jemaat  GB 401 “AMIN, AMIN, YA, BENAR ADANYA” do = es
Amin, amin, ya, benar adanya! Amin.
Amin, amin, ya, benar adanya! Amin.
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