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Persiapan 

 Doa pribadi warga jemaat 
 Doa presbiter dan pelayan 
 

Ucapan Selamat Datang 

P2 Umat Tuhan. Selamat Pagi/Sore. 

Salam sejahtera bagi kita semua. 

Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GPIB Gibeon Jakarta 

mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak/Ibu/Saudara/i yang 

beribadah di gedung Gereja ataupun di kediaman kita masing-masing 

di Ibadah Hari Minggu ini. 

Kini kita telah memasuki kalender Liturgi yang baru.  

Memasuki minggu-minggu penantian Kedatangan Kristus, dan secara 

khusus di Minggu Adven pertama, melalui tema dwi bulan : 
 

  “GEREJA YANG BERSYUKUR DAN MEMAKNAI DIRI” 

Serta tema mingguan : 
 

“YESUS KRISTUS SUMBER DAMAI SEJAHTERA” 

Kita diingatkan untuk mempersiapkan kehadiran Tuhan Yesus di 

tengah-tengah dunia. Sekaligus kita menghayati dan memahami 

bagaimana kehadiranNya di tengah-tengah gereja dan kehidupan 

pribadi untuk menyatakan dan membagikan damai sejahtera, 

khususnya di tengah segala gumul kehidupan, namun tetap mampu 

menyatakan damai sejahteraNya bagi sesama. 

Pemberita Firman pada ibadah saat ini adalah  

Pdt. Jeffrey Sompotan ~ Pukul 09.00 WIB 

Pdt. Evi J. Rumagit-Zebua ~ Pukul 17.00 WIB 
 

Demi kelancaran dan kekhidmatan jalannya ibadah, diharapkan agar 

setiap umat yang hadir secara luring di Gereja dapat menonaktifkan 

pengaturan suara pada telepon genggam dan menjaga ketenangan 

selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah. 

 
-Saat Teduh- 
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Ungkapan Situasi 

P2 Mother Teresa (1910-1997), seorang suster peraih penghargaan 

nobel perdamaian yang melayani orang-orang miskin di India 

pernah berkata: “Segala sesuatu yang tidak dibagikan akan 

hilang”. Kepandaian, bakat, kekayaan, tenaga yang kita miliki akan 

menjadi sia-sia bila tidak bisa dibagikan kepada sesama. 

 Orang percaya dalam menyongsong kedatangan Tuhan, 

diharapkan untuk tidak berpangku tangan, tetapi 

mengembangkan potensi diri, talenta-talenta yang dimiliki 

dalam kebersamaan yang membawa damai sejahtera, dalam 

persekutuan-pelayanan dan kesaksian demi kemuliaan Tuhan. 

oleh karena itu, mari bulatkan tekad untuk hidup dalam 

kesatuan hati, di dalam kasih Kristus yang mengikat dan 

mempersekutukan. 
 

      ...... penyalaan lilin Adven I diiringi nyanyian: 
(Penyalaan Lilin Adven I oleh P2) 

 

GB 127 : 1 “Satu Lilin Kita Nyalakan”      do=f 2/4 MM + 88 
Syair&Lagu: H.A. Pandopo 1990 

 

(dinyanyikan 2x, diawali oleh Pelayan Pujian, dilanjutkan oleh jemaat) 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Ajakan beribadah 

P2  Umat Tuhan. di Minggu Adven pertama, dengan hati yang tertuju 

kepada Tuhan, Sumber pengharapan, mari kita menyambut 

kehadiran-Nya melalui firman yang hadir di tengah-tengah kita. 

 

             ---berdiri--- 
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MENGHADAP   TUHAN 
 
 
 

Kidung Pujian: KJ 85 : 1,10 “Kusongsong Bagaimana” 
Syair: Wie sen, sol lich dich empfangen, Paul Gerhardt, 1653, 

Terjemahan: H.A. Pandopo, 1977 Lagu: Melchoir Teschner, 1614 
 

 

1. Kusongsong bagaimana, ya Yesus, datangMu? 
Engkau Terang buana, Kau Surya hidupku! 

Kiranya Kau sendiri Penyuluh jalanku, 
Supaya kuyakini tujuan janjiMu. 

 

---------- Prosesi Memasuki Ruang Ibadah ---------- 
 

10.   Yang datang menghakimi seisi dunia, 

Rahmani dan rahimi membela umat-Nya. 

Ya datang, Matahari, sinari umat-Mu; 

Pada-Mu kami cari bahagia penuh. 
 

Votum   
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  yang menjadikan 

langit dan bumi.    

J 1  . / 1 .  //                                                                    

A –   min 
 

 Nas Pembimbing: 

PF Di Minggu Adven Pertama, 

Nas pembimbing yang mendasari ibadah ini diambil dari kitab 

Efesus 4:2-3 yang menyatakan: 

“Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. 

Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membatu. Dan 

berusahalah memelihara kesatuan Roh oleh ikatan damai 

sejahtera:”                                                                   
 

Salam Filipi 1:2 

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

Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.  

J dan menyertaimu juga. 
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 Kidung Pujian GB 131 : 1 “Adventus Mengingatkan” 
 
 

 
-Duduk- 

Doa Hari Ini: 

P2 Umat Tuhan, bersehati di dalam doa. 

Menanti dalam sebuah pengharapan seharusnya membuat kita 

tidak lemah. 

Berpengharapan seharusnya membuat kita giat melakukan 

pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kebersamaan yang membawa 

damai sejahtera. 

Dalam penantian dan pengharapan, sudahkah kita menjalani 

kehidupan kita sebagai pribadi yang ada dalam persekutuan umat 

Allah, dalam kesetiaan, ketaatan dan semangat kebersamaan. 

Marilah… di dalam perenungan diri, kita naikkan doa hari ini 

kepada Tuhan, Sumber kehidupan. 
 

---Instrument lembut KJ 81--- 

---Umat hening & menaikkan doa pribadi--- 
 

Ya Allah Bapa, Sumber kehidupan kami, 

Kami menyadari dan mengakui kegagalan kami untuk 

memaknai kehidupan ini dalam kesetiaan dan pengharapan 

penuh kepadaMu. 
 

Dalam kemelut, kami memilih melepaskan tanganMu. 

Dalam pergumulan, kami memilih menjauh dari padaMu. 

Dalam kesukaran, kami memilih berjalan sendiri. 

Dalam keputusasaan, kami memilih menyerah. 
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Pada hal semuanya dapat kami jalani apabila kami juga 

bersedia hidup dalam kebersamaan, seia sekata, sehati sejiwa, 

melangkah bersama-sama, saling menguatkan satu sama lain 

di dalam kasihMu. 
 

Ya Yesus Kristus, Allah Mahakasih, 

Ampunilah kami, anak-anak-Mu, yang rapuh dan melupakan 

kesetiaan-Mu. Tolonglah kami agar dalam menjalani 

kehidupan ini, iman dan pengharapan kami hanya tertuju 

kepada Engkau, ya Allah, karena hanya Engkaulah, 

keselamatan kami yang sejati. 
 

Mampukan kami untuk hidup di dalam kasihMu sehingga 

derap langkah pelayanan kami selalu diwarnai kebersamaan 

sehingga damai sejahtera-Mu hadir di tengah-tengah 

persekutuan kami. 
 

Ya Roh Kudus, 

Mampukan kami untuk terus dengar-dengaran kepadaMu. 

 Mampukan kami juga hidup dalam penguasaan Roh-Mu 

sehingga kami mampu menjalani hubungan yang baik dengan 

sesama kami. Sehingga bersama-sama saudara sepersekutuan, 

kami siap menyongsong kedatangan Tuhan. biarlah 

pengharapan kami terus kokoh karena mengimani Engkau 

dengan teguh. 
 

Ya Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dengarkanlah doa 

kami. 
 

Umat    (dinyanyikan 1/2 suara) KJ 81:1  “O, Datanglah Imanuel”  la=e 2 ketuk 
 

O, datanglah, Imanuel, tebus umat-Mu Israel 

Yang dalam berkeluh kesah 

Menantikan Penolongnya. 

Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Imanuel! 
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PEMBERITAAN FIRMAN  
 

 

 

 

Doa Mohon bimbingan Roh Kudus  
PF  . . . 
 

Pembacaan Alkitab               ---berdiri--- 

PF Umat yang dikasihi Tuhan. marilah kita mendengarkan Firman 

Tuhan. Maranatha! 
 

J GB 398a  “MARANATHA”   do = es 

 

 

 

 
  
 

P1 Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan Firman Tuhan 

di minggu Adven I adalah Lukas 5 : 17-26 yang menyatakan, ............ 

P1 Demikian  pembacaan  Alkitab.  
 

PF Hendaklah Firman Tuhan dengan segala kekayaan-Nya diam di 

antara kamu dan ucaplah syukur kepada  Allah. 
 

J GB 392b     “Kepada-Mu Puji-pujian”   

 
 

---Duduk--- 
 

 

K h o t b a h “KEBERSAMAAN YANG MEMBAWA DAMAI SEJAHTERA” 
 

 

…saat teduh… 
(diiringi musik instrumentalia) 
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JAWABAN  JEMAAT 
 

 

Kidung Pujian GB 126 : 1,2 “Damai Sejahtera” 
do=d  6/8 MM + 58 

 

1. Damai sejahtera dib’ri Tuhan padaku; 

Sungguh kurasakan melimpah di hatiku. 

Kepada sesame harus kuberi, 

Biar semua orang, resakan damai-Nya. 

Damai sejahtera dib’ri Tuhan padaku; 

Sungguh ku ‘rasakan melimpah di hatiku. 

Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, 

Supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya. 
 

2. Damai sejahtera mulai dari diriku, 

Damai di dunia itulah harapanku. 

Dengan Allah Bapa, mari satulah, 

Kita membawa damai, ke dalam dunia. 

Damai sejahtera mulai dari diriku, 

Di tiap langkahku ikrarku tetap teguh. 

Setiap hari hidupku s’lalu membawa damai kekal. 

Damai di dunia mulai dari diriku. 
 

Pengakuan Iman  

PF Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari 

berdiri untuk mengaku iman, menurut Pengakuan Iman Rasuli. 

Dengan hati dan mulut masing-masing berkata:  ”Aku percaya….” 
-Duduk- 

 

Doa  Syafaat   

PF  ........ Ya Tuhan, dalam pengasihanMu, kami mohon : 
 

J Dengarlah Doa kami 
 

PF Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat, 

yang telah mengajar kami berdoa : 
 

PF & J Bapa kami yang di sorga . . .(diakhiri dengan Dox  GB 389a)       
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Pengucapan Syukur 

P3 Umat Tuhan. Menanti kedatangan Mesias bukanlah hanya berdiam 

tanpa diisi dengan kerja dan karya karena Allah senantiasa 

berkarya bagi kita. 

  Patutlah kita bersyukur melalui pemberian dan diri kita karena Ia, 

Allah yang tak terbatas oleh ruang dan waktu, selalu setia 

memperhatikan kehidupan kita dan mencukupkan kebutuhan kita. 
--- Bagi Bapak/Ibu/Saudara(i) yang berada di rumah, persembahan 
dapat dimasukkan ke dalam Amplop yang sudah disediakan oleh 
keluarga dan dibawa ke Gereja, atau menggunakan persembahan 
digital atau dengan cara transfer ke rekening Gereja. untuk Dana 
pengadaan alat Multimedia dapat melalui QR Code Dana PEG dengan 
kode/angka tiga digit terakhir 123. Dan Untuk Dana Tanggap Bencana 
dapat melalui QR Code Dana Syukur dengan kode/angka tiga digit 
terakhir 124 ---  

  Tuhan memberkati kita dan menerima persembahan kita. 
 

Kidung Pujian PKJ 203 : 2,6 “Ada Damai Sejaht’ra Allah”  do=f 9/8  MM + 56 
 

2.   Kasih Allah berlimpah-limpah, 

 Kasih Allah berlimpah-limpah, 

 Kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. 

 Kasih Allah berlimpah-limpah, 

 Kasih Allah berlimpah-limpah, 

 Kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. 
 

….. saatnya memberi persembahan ..... 
 

 
 

 

 

 

 

 6.     Ada damai sejaht’ra Allah; 

  Kasih Allah melimpah-limpah, 

  Rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. 

  Sukacita berlimpah ruah, 

  Ku muliakan nama Tuhan, 

Ku muliakan nama Tuhan di hatiku. 
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Doa Persembahan       

P3 Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan ungkapan syukur 

dan persembahan kita dalam doa kepada Allah, Sumber 

pengharapan dan berkat. Mari kita berdoa: 

P3 Ya Allah terkasih, kami bersyukur karena kejadian-Mu dahsyat bagi 

kami. 

 Engkau memberikan apa yang baik bagi kami. 

 Engkau memelihara kami dan menjawab kebutuhan kami untuk  

selalu menjadi saluran berkat-Mu. 

 Kini kami datang kepada-Mu, membawa persembahan dan diri 

kami seutuhnya kepada-Mu. 

 Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini. 

 Layakkanlah persembahan kami ini menjadi berkat bagi mereka 

yang merasakan pelayanan gereja-Mu melalui persembahan yang 

kami berikan ini. 

 Mampukan diri kami untuk menjadi saluran berkat dan kasih-Mu 

bagi sesama agar dalam ketaatan dan kesetiaan, kami tetap mengisi 

pengharapan dan penantian kami kepada-Mu dalam iman dan 

perbuatan yang tertuju kepada-Mu. Amin. 
-Duduk- 

 
 
 

 PENGUTUSAN 

  

Warta Jemaat 

P4 ........................... 
 

Amanat  Pengutusan -Berdiri- 

PF  Umat yang dikasihi Tuhan.  

  Dalam pengharapan dan penantian kedatangan sang Mesias, 

Juruselamat, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Galang 

kebersamaan dalam persekutuan yang mencari Tuhan dan 

hadiratNya, karena apabila sudah datang waktu-Nya, kita akan 

menuai, jika kita tidak lemah. 

  Marilah kita kuat, setia dan bekerja di dalam Tuhan sambil 

menantikan kedatangan-Nya kembali.  
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do = c MM + 84

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

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

 

 Kidung Pujian KJ 278 : 1,2 “Bila Sangkakala Menggegap”  do=g 4 Ketuk 

 

1. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, 

Fajar baru yang abadi merekah; 

Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, 

Pada saat itu aku pun serta. 

          Refrain :  Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, 

  Bila nama dibacakan (Fermata) 

  Pada saat itu aku pun serta. 
 

2. Dari pagi hingga malam, mari kita bekerja 

Mewartakan kasih Tuhan yang mesra. 

Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, 

Nun di rumah Tuhan aku pun serta. Refr. … 
 

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.  (Bilangan 6:24-26) 
 

Jemaat    GB 402a “AMIN” 

  

 

SELAMAT HARI MINGGU 
 Tuhan Yesus Memberkati 
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