
1 
 

1 

 

 

 

 

  

 

GEREJA PROTESTAN di INDONESIA bagian BARAT 

 ( GPIB )  

JEMAAT “GIBEON” DKI JAKARTA 

 

TATA IBADAH  

HARI MINGGU ADVEN III 

& 

PERJAMUAN KUDUS 
 

 

 

 

 

 

 

Minggu, 12 Desember 2021 

PELAYAN FIRMAN: 
Pdt. Melkianus Nguru ~ Pukul 09.00 WIB 

Pdt. Sealthiel Izaak ~ Pukul 17.00 WIB 
 



2 
 

2 

 

Persiapan 
 Doa pribadi warga jemaat 
 Doa presbiter dan pelayan 
 

Ucapan Selamat Datang 

P2 Selamat Pagi/Sore.. Salam sejahtera bagi kita semua. 

Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GPIB Gibeon mengucapkan 

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

gedung Gereja ataupun di kediaman kita masing-masing pada Ibadah 

di Hari Minggu ini. 

Memasuki minggu-minggu penantian Kedatangan Kristus, dan secara 

khusus di Minggu Adven ketiga, kita diajak untuk memaknai adventus 

Kristus melalui tema dwi bulan: 

“YESUS KRISTUS MENOLONG DAN MEMULIHKAN” 

Serta tema mingguan:  

“DAMAI SEJAHTERA” 

Melalui tema ini, kita diingatkan untuk terus bersukacita di dalam 

segala keadaan, juga berdamai dan membawa damai sejahtera di 

tengah-tengah situasi dan kondisi dunia yang masih terkena 

pandemic covid 19. Seraya bertekun dalam pengharapan, sambil 

menantikan dan menyambut kehadiran Penebus dan Juruselamat, 

yaitu Kristus Yesus, TUHAN, yang akan datang kembali dengan kasih-

Nya sebagai Hakim yang adil dan Raja di atas segala raja. Pemberita 

Firman dan Sakramen pada ibadah saat ini akan dilayani oleh: 

Pdt. Melkianus Nguru ~ Pukul 09.00 WIB 

Pdt. Sealthiel Izaak ~ Pukul 17.00 WIB 
 

-Saat Teduh- 

Ungkapan Situasi 

P2 Jemaat Tuhan.  
Hidup yang dipenuhi damai sejahtera adalah anugerah Allah. 
Untuk itu, layak dan pantas untuk setiap tapakan langkah hidup 
hendaknya diisi dengan rasa syukur. Sebab anugerah Allah itu tidak 
melihat apakah kita layak dan pantas menerimanya, juga bukan 
karena kehebatan kita, namun semata-mata karena Dia berkenan 
mengaruniakan anugerah-Nya kepada kita dan dunia. 
Mari kita songsong kedatangan Sang Juru Damai dunia dengan sorai-
sorai iman, sebab kasih setia-Nya besar untuk kita, sama seperti 
umat Israel yang bersorak-sorai karena kehadiran Sang Mesias, 
Penolong dan Penyelamat umat. 
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   ...... penyalaan lilin Adven III diiringi nyanyian: 
 

Pelayan Pujian 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) 
 

Tiga lilin kita nyalakan 

Kar’na kita pun mendengar : 

Jurus’lamat segera datang 

Dan membawa damai besar! 
 

Ajakan beribadah                   -Berdiri- 

P2  Jemaat Tuhan. Lilin sukacita telah menyala! 

  Dengan hati sukacita dan penuh syukur, mari kita menyambut 

kehadiran Tuhan, Sumber sukacita kita melalui Firman-Nya  yang 

hadir dalam persekutuan saat ini. 
 

MENGHADAP TUHAN 
 

Kidung Pujian: GB 130: 1,2 “Soraklah, Hai Umat-Nya” do=f 4/4 MM + 84 
Pelayan 
   Pujian    
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---------- Prosesi Memasuki Ruang Ibadah ---------- 

 
 Semua   Refrain :  Soraklah, hai umat-Nya, mari sujud menyembah! 
                                   Kristus Raja mulia; puji Dia s’lamanya. 
   

         2.   Segenap gerbang terangkatlah, yang terkunci, hai terbukalah. 
  agar masuk Raja semesta, Raja kemuliaan yang kekal. 
  Tiup suling, tabuhlah gendang, sambut Raja damai, Pemenang! Refr. .. 
  
Votum   
PF Pertolongan kita adalah dalam nama TUHAN  yang menjadikan 

langit dan bumi.    

J 1  . / 1 .  //                                                                    

A –   min 
 

Nas Pembimbing : 

PF  Di Minggu Adven ketiga,  

 Nas pembimbing yang mendasari ibadah ini, diambil dari kitab  

YESAYA 35:1-2 yang menyatakan: 

“Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang 

belantara akan bersorak-sorak dan berbunga; seperti bunga 

mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya 

bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan 

diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron: mereka itu 

akan melihat kemuliaan TUHAN, semarak Allah kita.” 
 

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. 
 

 Kidung Pujian KJ 77 : 1, 3 “Hatiku Bersukaria”  Sol=f  4 ketuk 
 

Pelayan   1.  
Pujian   
 
 
 

Semua     3.     Kar’na ALLAH Mahakuasa Melakukan karya agung 
             Kepadaku yang rendah.        
                            -Duduk- 
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Doa Hari Ini : 
P2 Jemaat Tuhan, mari bersehati di dalam doa. 

Kehadiran-Nya semakin dekat. 
Sudahkah kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut 
kedatangan-Nya? 
Apakah kita meninggalkan sukacita dalam hati kita dan sesama dalam 
tapakan kehidupan yang kita jalani? 
Mari di dalam kelemahan dan kekurangan kita, kita datang kepada 
TUHAN Allah melalui Doa Hari ini. 
 

    ---Instrument lembut KJ 81--- 
   ---Umat hening & menaikkan doa pribadi--- 
 

Ya Allah, Bapa yang Kudus dan Penuh Kemurahan. 

Kami sadar bahwa hidup kami cenderung tidak taat dan kerap 

menyia-nyiakan anugerah kasih-Mu. Kasih sering menjadi pemoles 

bibir belaka, yang belum menjadi gaya hidup kami sebagai anak-anak  

Bapa. Sehingga sampai saat ini kami belum mampu menjadi alat 

kesaksian-Mu yang handal di tengah dunia ini. 

Ya Yesus Kristus yang penuh Kasih, 

Kami sering berkata bahwa kami sudah siap menyambut kedatangan-

Mu kembali, tapi nyatanya sikap hidup kami jauh dari ketaatan 

kepada Firman-Mu. 

Kami suka berjalan sendiri dan menjadi domba yang tersesat 

sehingga kami mudah tenggelam dalam dosa dan ketidaktaatan yang 

membuat kami kehilangan sukacita iman dan pengharapan. 

Ya Roh Kudus yang penuh kasih setia, 

Ampunilah kami dan pulihkanlah hidup kami dari beban dosa kami 

ini. Kuasai hati, pikiran dan jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus. 

Ijinkanlah kami berjalan kembali di belakang-Mu, ya TUHAN, 

mengikuti-Mu sampai kami tiba di labuhan kami, yakni Yerusalem 

baru. Berikan kami hati yang taat dan roh yang setia, di dalam kasih 

Tuhan Yesus Kristus. Amin. 
 

    KJ 81 : 1,3  “O, Datanglah Imanuel” 
------ (dinyanyikan ½ suara) ------ 

 

  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 & PELAYANAN SAKRAMEN  
 

 

Doa Mohon bimbingan Roh Kudus  

PF  . . . 
 

Pembacaan Alkitab        

PF Jemaat yang dikasihi Tuhan. marilah berdiri, kita mendengarkan 

Firman Tuhan. Maranatha! 

J GB 398a  “MARANATHA”   do = es 

 

 

 

 
   

P1 Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan Firman Tuhan 

di minggu Adven III adalah : Mazmur 105:1-11 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 “MENCARI TUHAN MENDAPAT SUKACITA” 

   
 

…saat teduh… 
(diiringi music instrumentalia) 
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PENETAPAN PERJAMUAN 

PF Jemaat Tuhan. dengarlah Penetapan Perjamuan Kudus sebagaimana 

tertulis dalam MATIUS 26:26-29 yang menyatakan: 

“dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap 

berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-

murid-Nya dan berkata: “Ambillah, makanlah, inilah Tubuh-Ku”. 

Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu 

memberikannya kepada mereka dan berkata: “Minumlah, kamu 

semua, dari cawan ini. Sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian yang 

ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan 

tetapi Aku berkata kepadamu: mulai dari sekarang Aku tidak akan 

minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari Aku 

meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam 

Kerajaan Bapa-Ku.” 
 

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 anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan 

darah 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, dimana 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. 
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DOA PENGUATAN 

PF Jemaat Tuhan. 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 

kepadaMu. 

-----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 kamu 

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----- 

Ya, Allah, Tuhan kami, Engkau menghendaki agar kami semua 

menjadi satu. Tolonglah kami agar kami selalu hidup bersekutu 

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 kepada orang lain dengan memberitakan 

tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sampai Ia datang. 

Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami 

berdoa : 

PF & U : Bapa kami yang disorga,…………….. (diakhiri doxology GB 389a) 
 

PENGAKUAN IMAN 

PF Jemaat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang 

tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah berdiri, untuk mengaku 

iman menurut Pengakuan Iman Rasuli. Dengan hati dan mulut, 

masing-masing berkata: Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang 

Mahakuasa…… 

   ----Duduk---- 
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NYANYIAN UMATKJ 392: “Kuberbahagia” 
 

 

Ku berbahagia, yakin teguh: 

Yesus abadi kepunyaanku! 

Aku warisNya, ku ditebus, 

Ciptaan baru Rohul kudus. 

           Refrain :  Aku bernyanyi bahagia  

     Memuji Yesus selamanya. 

     Aku bernyanyi bahagia 

Memuji Yesus selamanya. 
 

(Presbiter menyiapkan meja ---- PF turun dari Mimbar) 
 

PENGARAHAN HATI 

PF Jemaat Tuhan, supaya kita terpelihara dengan Roti Sorgawi, yakni 

Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada 

roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya 

dengan iman dan pengharapan yang tertuju kepada Yesus Kristus, 

Tuhan dan Juruselamat kita. 

PF Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita! 

U Damai sejahtera bagimu! 

(diucapkan sambil memberi salam Namaste kepada sesama di kiri dan kanan) 
 

Undangan 

PF Jemaat Tuhan. marilah,…….. karena segala sesuatu telah tersedia. 
 

Jamuan 

PF 1. Mengambil roti 

 “Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus.” 
 

 2. Mengambil cawan 

“Anggur dalam Cawan yang kita pakai mengucap syukur ini adalah 

lambang darah Kristus.” 
 

3. Memberikan nampan kepada: 

 Petugas 1 Sambil berkata: “Ambillah” 

 Petugas 2 Sambil berkata: “Ambillah” 
 

Nampan diedarkan oleh Presbiter petugas perjamuan melalui P1 dan P2 (perjamuan)  

ketika para Presbiter perjamuan sudah siap di tempat masing-masing 
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PF “BAGIKANLAH” 
 ……………………………………musik instrument……………………………………. 

PF “MAKANLAH” “Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus 

Kristus telah dipecah-pecahkan sebagai tebusan begi keselamatan 

kita. (silahkan) 
 

  (umat memakan roti bersama-sama) 
 

“MINUMLAH” Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus telah 

ditumpahkan untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita. 

(silahkan) 

(umat minum anggur bersama-sama) 
 

-membaca Ibrani 9:27-28 

“dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali 

saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali 

saja mengorbankan diri-Nya untuk menanggung dosa banyak orang. 

Sesudah itu Ia akan menyatakan diri-Nya sekali lagi tanpa 

menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada 

mereka, yang menantikan Dia.” 
 

PF Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara 

hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 

U KJ 478b  A-min, a-min, a-min. 
 

PERSEMBAHAN PERJAMUAN KUDUS 

Nyanyian Umat  PKJ 146 : 1,2 “Bawa Persembahanmu” 
 

1. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan 

Dengan rela hatimu, janganlah jemu. 

Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. 

         Refrain : Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. 

  Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. 
 

---- Jemaat memberi persembahan khusus perjamuan ---- 

2. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi 

Oleh apa saja pun dalam dunia. 

Kasih dan karunia sudah kau terima. Refrain ..... 
 

(Presbiter merapikan meja perjamuan) 
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JAWABAN  JEMAAT 
 

 

Kidung Pujian PKJ 216 : “Berlimpah Sukacita” 
 

 Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. 

 Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. 

       Refrain : Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 

   Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 
 

 Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. 

 Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku! Refrain.... 

      

Doa Syafaat 
PF ........  

Ya Tuhan, dalam pengasihanMu, kami mohon : 
 

J Dengarlah Doa kami 
 

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

 

Kesaksian Pujian 

Gibeon Virtual Choir “Jadikan Hatiku Istana CintaMu”  
 

Pengucapan Syukur 

P3 Jemaat Tuhan. saatnya kita memberi persembahan persepuluhan, 

persembahan syukur dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan 

‘Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, 

kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan 

berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah 

supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada 

keseimbangan.’ (2 Korintus 8 : 12-13) 
--- 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. ---  

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

Kidung Pujian KJ 393 : 1,3 “Tuhan, Betapa Banyaknya” 
 

 

1. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kauberi, 

Teristimewa rahmatMu dan hidup abadi. 

Refrain :  T’rimakasih ya Tuhanku atas keselamatanku! 

                  Padaku telah Kauberi hidup bahagia abadi. 
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….. saatnya memberi persembahan ..... 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 3.  Setiap hari rahmatMu tiada putusnya: 

  Hendak kupuji namaMu tetap selamanya.   

Refrain :  T’rimakasih ya Tuhanku atas keselamatanku! 

                       Padaku telah Kauberi hidup bahagia abadi. 
 

Doa Persembahan       

P3 Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan ungkapan syukur 

dan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. 

 Ya Allah, yang mengasihi dan peduli kepada kami, kami bersyukur 

karena Engkau menempatkan kami sebagai saluran kasih dan 

berkatMu. 

 Karena kasihMu yang terlebih dahulu bagi kami, kehidupan kami pun 

dapat dijalani dengan syukur dan sukacita. 

 Sebagai tanda syukur kami, kini kami membawa sukacita kami 

melalui persembahan dan diri kami. 

 Berkenanlah kiranya Engkau menerima persembahan dan diri kami 

ini, ya Allah. Pakailah kami dan persembahan yang kami berikan ini 

sebagai kabar sukacita bagi sesama kami dan mereka dapat 

bersukacita serta bersyukur karenanya. Amin. 
-Duduk- 

  

PENGUTUSAN 

Warta Jemaat 

P4 …… 
 

Amanat  Pengutusan -Berdiri- 

PF  Jemaat yang dikasihi Tuhan.  

  Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu 

sehari-hari dan lakukanlah Firman Tuhan yang telah saudara dengar 
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Kidung Pujian KJ 88:1,6 “Hai Waris Kerajaan” 

 

 

 

 

 

 

 

           6.  Semua Hai, bangunlah, saudara, Rajamu songsonglah, 

   Yang datang berkendara lembut dan mulia! 

   Arahkan langkahmu menyambut Jurus’lamat 

   Yang mau menaruh rahmat selaku Penebus. 
 

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 401 :“AMIN, AMIN, YA BENAR ADANYA”  
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 SELAMAT HARI MINGGU 
 Tuhan Yesus Memberkati 
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